




ΡΒΞΒΑΤΙΟ 

Α Ὁ 40 8Β. 

Ηχ Οοάϊείδυς Οταοῖβ, φαογυτα Ν᾽ αγίδηΐεβ ἀείογρῆ δὰ Γἰδγυπὶ [οὉ8, ποη ράιοὶ ἔαηῖ, υἱ Πατὶπὶ νἱἀςδίτατγ, ὦ 

αύογυπι Νο δα ρεϊεηάα εἰξ εχ γεοδηῆοης ἰεαυεπῖ. ε 41115, δά ραγῖεβ ἀηξέα νοσδῖ!8, (4115 εγῖῖ Ἰεέζο- 

ΓΟ ΠῚ, ΡΓῸ πλοία, δἀὐτηοηιυϊῆς αυοά, ἢ υὰ ρατίε ἀεβοιϊδηΐ, να] ἢ αὐἹὰ ρεου]άτε ἴῃ (6 μαρεδηΐ, ἰά αυοαυς 
Ῥγδετογγη τι οὔδ ΠΟ ]επβ. Οαρίζυπι ἀππιπέξίοπεβ, φυδηγν!5 ἴῃ 115 πιάρπορεγε ἀπογερεηῖ Οοάϊοςβ, νἱχ 

ὀρογδ ργεϊυσι διΠΠεῖ ἐποῖδγε : ϑρθοίπιεη ἀδίαγ ἴῃ Ἑαϊτίοης ΑἸάΐη4, ΕἸριιγαα πυπΊεγα]εβ, δὰ χυάβ ΠΙΠΠ᾿ 
ἐχ δάνετγίο ροηϊξυγ, ἀεῆρηπαηι (οαϊςεβ 41 σοητίηεης Γ[θγαπὶ [οὗ ἱπίερτιιπι. 

ΩΝ» 

23, Οὐοάεχ ΒΙΒΙοεδεοα δε Μαχοῖ Ὠυς4}15 επεῖδ, ἤρηδῖυβ ὨυΠΊδΙΟ 1. δπεϊηυϊ βηπια, Ἰτο τὶς 

, ἀῃολ δ ἀείοστιριιβ. (γ 146 ἩΟοΪπιεί. Ἐ εἶαῖ,- Αη. 11. ρΡ. 13, 39.) (Οὐοπίϊπει [αὉ, 
Ῥχγονεγῦ. Ἐσοϊεπαῖ,. (πεῖς. (ὐλπίίοογ. ϑαρίεητ. δ]ογλοηὶβ δἰ ϑιγδο ἰδ, Ηοίδαπι οσυηὶ 
ίξα. χι. Ῥγορῆ. Μίποσν. εἰ Εἰδίαση. [1δγι [οὐ δὰ ρᾶγβ ατι88 ἴῃ Οοάϊςοςε ζυῤῥετεῖξ, ἱποὶ- 
φίθηβ ἃ ζοῦῃ. 9. (2Ρ. ΧΧΧ. ἴῃ ρᾶγνὰ ἀπ ροίοιταγ πηοπλῦγᾶ, ἧνε νεγῆςυϊοβ ; (δ ε αἀϊν!ῆο 

Ὠ0}]1ο τηοάρ τείροημάει νεγῆβδυς αυϊδὰβ νυ]ρὸ 01] (Ο]Θπλι8. ϑαπηξ ργαῖεγεα σοπηπγδῖᾶ 
Δ]. αυ2ὲ ἀείογιρίε ΠΡγάγίὰβ 6] πη πε 18 αυδηὶ γα] χυᾶ οἱεραητιογιδυ8. Ηδς ἔεγε οὐυ- 

ηἱᾶ Ὠηδηι18 ΓΕσΘΉΓΙΟΓ γυρτὸ οοΐογα οδάυχιξ, ΠΠτεγάγυπλ ἔογηγῖς ἢάιὰ ράγιιπὶ ἀεργανδῖίβ. 
ϑὲά (ὰὼδ ταῦτο σοπίριοϊυηΐυγ ετδηγηϊηὶ ᾿ξεγο νοζυ ἘἸΟΓ 5, σοπηπηιηὶ αἰγαιῃηθηΐο δΧχᾶ- 

γαῖδε. Ἐδάδη γεβ Ἔνεηϊ ἴῃ ΠΤ ΓΒ ΠΌΠΊΘγΑ ΠΡι15, 4025 ἢαδοηζαΐ ἴῃ πηαγρίης. ΑΠετγίοὶ, 
αυοῖτεςβ τεσυγγιηΐ, [ηἴ6Γ νάγιδηΐο5 [δέ !οη65 ἀοίςειρει! {πηϊ. 

δς. 68. 

70, ἴῃ Οκιδίορο Ἀεϊίεγιὶ 8. (γἹιάς Ῥγαῖαι. δὰ Ἀτιῃ, οἱ ΓΝ. Γδήοβ Κερυπλ.) Οοπέογυγ 
ἰδηζαπὶ δὰ οἀρυΐζ υἱτἰπγια ἢ} 5 ΠΡ γί. 

1οὔ. 

ιτο, Οοάόχ ΤΠεοϊορίους ΒΙΡ].οΙἤεοα Αὐ]οα ΨΜιπάοροηεθηΐ, οσπαγίδοξιβ, ἤρπαῖιι5 πυπηεγο 
ΟΟΧΧΧ. ἴῃ (ὐαίαίορο Νεῖῆκξ!ι, ἴὴ ΓιΔπηθεοίαπο νεῦο 1χ. τηδά!οογιασ δητίψιυβ, ἰη 
φυάτίο. Ῥγαίογ [ΠὈγαπλ᾿ [ΟΡ οὐπὶ Απποίδιιοπίδυς Μαγριπαί θυ σοητίπεῖ αὐθάδη) 

Αὐττοῦς]}}5 (ογιρία ὅζο. 
137, Οὐοὐεχ ΒΙδ)ιοίμεςς Απιδγοῆδησ Μεα! ἴδηι, ποι δγαπάςειι8, ππατυῦὴ Β. 73. αυδη- 

4ύδηη ποία σὨγοηΐοα οφαγεαῖ, υἴγάαῖε ἐπὶΠῚ ἰῃ ραγῖα τυ 115 εἴς, (δου]απι τάπλθη χα α 

ργὰ ἴδ ἔετι. Ομααγαθεγοεβ Ἰίραῖὶ : ἔογπια Πἰτογάγαγω ρζοχίπις δοοςάϊε δά ϑρεοίτηεη ΠΠ. 
Ταδυϊα ΜΜοητίαιιςοηίαηδ ἰῃ Ραΐξορτ. Οτ. 116. ἵν. ο. 11. Ρ.. 274. Αςοεητζιιβ ργιίςα ἔογηηᾶ 

. φοπήϊταπεῆϊπης ἀεριηριητιγ, υὉ} ἴῃ (Οά!ςΙθ.5 νετυμειογίθιι8 οδίεγναιαγ. Αἀ)υηέλα εἰ 
δας, φυειηδάτηοάιιπι εἴ ἀποῦδυ Οοὐϊοῖθυς {πδίξαιεπίδυς, (Δἴεπα Ῥαΐγαπι Οταοο- 

γιπῆ. ἴη Γἰδγο [00 Οοάεχ ἱποίριῖ ἃ οοπι. 5. οΔρ. ἰ. εἴ ἀδῆη!ξ ἴῃ νοσδῦ. οἱ δὲ ελϑοντες 
τρος ἄντον Φιλοι, ρίορε ἤπεῃ [18τ΄. ε δος ἃ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ ΟΔΡ. ἰχ. δὰ ἀϊπηϊά. οοπι. ς. 

ἃ νοΟ. κριματος (ΟΠ. 18. Π4ρ. χί!. υἵχυὰς δὰ πχεά. οσοπι. 27. ὀ)υίάεπι σαρίτἰς ; ἃ ἀϊ- 
τ]. σοπλ. 10. οάρ. ΧΧΙΙΙ. δὰ ἀϊηγά. σοπὶ. ς. οἀρ. χχὶν. Ῥόγγο ἃ νος. αφρα δὲ ὅζς. 
οοπΊ.. 5. Πρ. χχν. υἱχὰς δὰ ἤη. σαρ!τ15 ἀοπιηΐ οπληϊᾶ ἰη Τοχῖι ; (ἀρρίεπίυγ νογὸ ἴῃ 

Μαγρίης ἃ ρῥγιπγὰ τηᾶηυ. ΄ 

138, (οάοχ ΒιδΙοιμες: Απιδγοῆδηα Μεαϊοϊδηϊ, ππεπιργαπᾶσεις, ἤρπαῖις Μ. ὅς. Αἀ ἴξς. 
χῆνα ψ6] Ιηϊππὶ Χπ ρεγίηαῖ, ραγιῖογ ἂς Οοάδχ 139. ἴῃ Πογαπιὶ υἱγοαὰς Πγίπι5 το - 

σεάϊτυγ ἃ οπαγαόξογε ὑποι8}} αυάτη ἴῃ ργίογθ. Εὐογηλὰ ΠΙτογάγυμι δοσοάϊε δὰ ϑρεςί- 
τῆεη ΠῚ. Ταδυΐα Μοπίβαυς. 1. οἴτ. νεῖ οὔαπὶ δὰ ϑρεοίπχεπ ἴ. "δὶ ἵν. σᾶρ. ν. Ρ. 291. 
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ΡΕΖΈΕΑΤΙΟ ΑὮὉ 108. 

Ὠεῆβοῖῖ δῷ ἱἰηϊξ. σᾶρ. ἰν. υἱηυς δά ἀϊπηἃ. νατ. 7. εἴ ἃ νῈΓ. 19. σαρ εἰς ε]υΐάδηχ δὰ ἀϊ- 
αν, γογ. 4. Π4Ρ. {ε4. πεοηοη ἃ ἀμ !1ο0 νεγ. 8. οἂρ. χυ!. δά νεσ. 29. ἕδρ. ΧΧί. 

Οοάεχ Βιδ᾽οίμεοα Απιργοῆδπε Μεαϊοϊδηὶ, ππθηλδγαπασευβ, ἤρπαῖυβ Α. 148... ἔογηγα 
ευΐδεπι οὑπὶ ἀυοδι5β ργαοθάεπείδιβ, αυδη ἀϊουης φμαγέο. [ποῖρὶϊ ἃ οογὰ. 6. ΟΔΡ. 1. 

Ῥχονεγθίογυγα : ἰηάς (εαυϊτυγ ΕςοΪοπαίξεβ, (ὐδηΐις, (ὠαπείςοσ. εἴ ροϊγετηο {18ὲγ [οΌ. 
Οοάεχ Βιδ]οίπεοα Βοάϊεϊαηα, οἰϊπα [,αυά. Κ, οὅ. πυης 1,Αυὰ. Οτῶς. 30. 

ΓλῦΌτος Ργοόνεγρ. Ἐσςοϊεῆαῖι. ὕάπεςο. (ὐδηοοτγ. εἰ [οῦ ; ἤηρυΐος ουπὶ (αΐθηλ. 
Οοάεχ ΒΙΡ]οἴδεος ρυδ]ιος Ασδάδηχιες ΒΑΠ] Ια πή5, ἤρηαῖαβ Β. νὶ. χ3. (((. Ργαξαι. δά 

ΓΝ. [ἀργὸς Κερυῃ, δ Οὐάϊος 18.) οοπιρΙεέξεης [8τ. [οΡ. Ῥγονεγῃ. Ἐςοϊεπαῖ. 

Οδητῖς. (δητίοογ. ϑαρίεηϊ. ϑα]οπηοηΐβ εἰ ϑιγαομ δ. [Ιποῖρὶς ἃ νοὺ. ταιδας σοπ,. 1 δ. 

σΔΡ. 1. Γ1Ργὶ [ο0. εδοῖς ΔΌ ᾿π|1οὸ σοι... 9. Π8Ρ. 111. υἵχις δά νος. νυχτερινη ΠΟΙ. 13. 
ΟΔΡ. Ἰν. 

(οάεχ ΒΙΒΠοίδεςα Ὠτγεοίἀεηῇβ, σΠαγίδσσδιιβ, πρπαῖιυβ ημπ|. 11. ἴξο. ΧΙΝ. ἔογπγὰ πηαχ] ΠΊΑ. 
Οοπεῖπες Γἰδγατῃ [05 1ΤΟΪαπι. Ηδδειῖ Γ,δξπίοπεβ πλυϊταβ ποιδ 1165 εἰ ἤηρυϊατοθ. 

Οοάεχ Βιδ᾽οίμεος Ὠτγείδεηπθ, Πρηδῖυβ Πυπ2. 111. 1η ϑνο τλαΐογε. ϑ8ὲς. εὐυΐίάδεπη ουτῃ 
Ῥείοσε. Ηδλβεῖ ργαιογ Τεχίυτῃ [ΧΧ. 1 δέλίοποβ 4011, δυιλμλδοῆι, ὅτε. ϑομ οἶα, 

εἰ Γ,εϑίομοβ ἴῃ Μαγρίης. Εὐυϊ χυομάλτα Μοπαίζεγι [θεγογατὰ ἰῃ πλοπῖς Ατδο. 

Οὐοπιϊηεῖ, οὐπὶ [ἰργοὸ [οΡ, Ργονεγθια, Εςο]εΠαίζοη, εἰ (ὐαηίις. (δηεὶσογπ,. 

Οοάεχ ΒΙδΙιοίμεος ΕἸδέϊογα!ς Μοπδοῆι, Πρπαΐὰβ πυπλογο 148. (ο]πὶ 5.) ΕἸ ἴῃ 
σμαγία δοιηδγοῖηᾶ ; ο. }} Χιν. Ἔχοθρῖο ἅηο Ό]1ο, αποὰ (φαοπίατῃ ρεγίεγαῖ) ἰογὶρ- 

τυπὶ εἴζ 4 τηᾶπυ γεσοπίίοσο ίξο. ΧΥῚ. (ὐοηζιηξσξ ἰὴ [0115 81. [ϊδγαπι [00. [πη Πος 

ποϊδίας ίμηὶ [,εϑίοποβ Α401185, εἴ Δ]!1Ογιπὶ ; αυ88 ἴατ θη ΠΑ ΧΙΠΊα ΕΧ ρᾶγίς ἐνδηυεγιῃηΐ. 

ΟΜ Ϊὰ δυΐδπι, αυξ δρυά 41105 (οάϊοθς Α401185, ϑυγιγηδοῆο, Τεοάοτίοηὶ ἔγι υυηξι, 
ἴῃ δος Οοάϊςος ἑδπηιδη Εχῤῥοαξίοπες, ἤπια Αὐέζογι5 ποπλῖπο, ἱερυπίυτ. 

Οοάεχ ΒιΙδ].οίβεος Μεάϊοες, πυπλ. Χχν. ρῥἷαῖ. ν. ἴῃ 4ἴο0 ἔρδθο. Χιν. ᾿ἱπθυηξβ, νΑΓ118 ἴῃ 

Ἰοοΐ9 ἄτα εἰ νετυῆαίς ραγιπι ἀεἰεῖαδ, ραγεῖπι σογγοῖιβ. Οοπεπει [ἰδγαπι [οὉ οὐπὶ 
(ὐδίθπα ϑαηδζοσυση Ραίΐίγυηι {δ]εέϊα Πηρυ}15 νεγῆσυ]!5. (ὐοάοχ οεἰξ ἴῃ ργιηοῖριο ταὰ- 
1115, οἵ ἀείπηι ποηηυ1]4 ΟΧ Ρῥγοϊθροηλεη!δ; Τ᾿ αχίαβ ἴάηθη [90 οἷ ἰηΐδρετγ, εἰ δ [ηῚ-. 
[1ὸ Δά βπείὴ ςοπεϊπυδίαγ, η0114 ἐλέϊα σαριῖαπι ἀν! Ποπα. 

(οάεχ Βιδ]οίῃεςα Μεάιϊςδα, ππηλ. ΧΧΥΙΊ. ρα. ν1}. 1 40 πηπογθ, το γάπδοσιβ, 
ας. χ. ει Ῥοτυ8 1Χ. ἐχϑυηῖ5. (Οὐοπεῆηεσῖ ἢϊς Οοάεχ (ᾳυοπὶ Ϊάσολαϑ ἰς Τοηρ ἑπβρ- 
πο, [ὰοὰ5 ΗἩο] εηϊυ5 ἡποοριβαγαῤέιίσηε ἀρρ6 1141) Γιγαπὶ [οὐ, Ῥγονογθια ϑα]ογηοηιβ, 

Ἐσςοϊεπαίϊεη, εἰ Οαπίουπι (απ οογαπι ; ΟΥ,ΠΙΔ ργαπα!ογθι5 ΠΠς6ΓῚ5 σιχηρως ΘΧΑΓαῖδ, 

Π0712 ἰλτεα σαρίζυπι ἀϊππιηοης δάῃιθιῖα. ΑΡυηάδι ναγ115 [ΘΠ ΟΠ 5 τλαΓρΊηὶ δά--- 

͵εδι15, ἐσ δηξίαυ!β [πιεγργεῦθυς Ααυα, ϑυγώσμδομο, εἰ Τεοάοζίίοηε. Νέεαις ἀε- 
(μηΐ 4114, ἢνε ναγιληῖος [,εὐοηδβ, ἔνε (οτγγοάϊζοησβ, ἤνο ϑοῇο]4; πὰ }1οὸ Αὐυέζογιὶβ πο-᾿ 

της δάροπίο. Οπχηϊᾷ διιϊΐζδηι δος ΜαγριηΑ}14 δογιρία ἢ γῖ5 ἔαηϊ δά αυδάγαϊατῃ ἔοτ- 
τηλπὶ ἀοοοάσηξδιις Ἔχαγδία, Ἰἀσσηαια οσπλ (ὐοά!ςῖ5 τοχῖὰ νυπλ (ἀριιηῖ. 

ᾳφυδηάοσυς ἀεδίμπηϊ. 
Οοάεχ ΒιΙΡ]οίῃεος Ναϊοδηξ, πυπλ. 336. πλευ γάπδᾶσειϑβ, ἰῃ 4ϊἴο ἔβουϊο ΧΙν. Ἐχαγαῖι8. 

Οὐοπηπιᾶ 34. οάρ. ἰχ. πιαῖς ἀείογίριυπι εξ ; (ξαυδητία ρος [0]. 18. μπὲ φυατεπάα. 
Οοάεχ ΜΝ ιίςδη. πα. 337. τπεπιδγδηδοαυβϑ, ἰη ὅϑνο ἔβου]ο ΧΙΙΙ. υἵ ν]ἀαἴαγ, οχαγαΐυβ. 
οάεχ Μαιίοδη. πυτῃ. 338. εχ στρθργαηΐβ, Ἰη 4ἴ0 (δου ]ο 1χ. εἴςραπε! οπαγαόζεγε εχᾶ- 

γαῖιβ. Οοηπείπει Πἠδγαπι [οὉ ουπὰ ἀγραπιοπεῖς δά πιαγρίποπι ΟἸγπιρίοάοτί ; ναγιβ 
Γεδιοηιθαβ Ααυα, Τ᾽ εοάοιοη!ς, εἴ ΘΥΠΊΠΊΔΟὮΙ, ἢνα 1 Πλαγρίης, ἤἥνα Ιηἴογ [1Π688 ; 

εἴ δοῇο 1115 ἀϊνεγίογυμι Ῥαϊγιμῃ,. 
(οάεχ ΜΝ αἰίοδη. ἤυπι. 697. εχ πηδηλθγαηίβ, ᾿π [Ὁ]10 ρᾶγνο, ἔβουϊο ΧΙ 1. ἐχαγαῖι8. Οοη- 

τιηεῖ Γδγαπὶ ἴον, ὅ.Β01}}5 ἀϊνεγίογυπι Ῥαΐγυγ δά]εῶῖ8. ὅὐπὶ Τοχίυ δυΐεηι, 6ο- 

ἀετησυς γυρτὸ οπαγαέζεγε, εἴ πε 1114 ἀππιηέξίοης, Ἰθριιπῖαγ ρᾶγνϑ Απποίδιοῃδϑβ, 
ἴδια νϑτιᾶ Γ,δἐζίοηοβ, φαΐϊδυβ ᾿πτεγάπην ποπλῖπα [ηϊογργεΐατα ργαροπιιηΐωγ. 

(οάεχ Ν᾽ δίίοδπ. πυπη. 743. ταοιηγᾶπδσοθυβ, ἴῃ [0]. ρᾶγνο, οἰγοα ἔδο. χ. Ἴχαγᾶῖα8. (οη- 

ἄπει ΓΑδγαπι [00 οὐπὶ (οπιπηεπίαγιῖβ, αἱ νἱἀεζατ, ΟἸγπιριοάογι [λδοοη:. Ματγριηι 
δλαίρετίς ἔχηι [,είοπεβ Οτιρεηίδηδε, ραυςσίοτεβ νογοὸ ααᾶπὶ ἴῃ Οοάϊος 25. 5. ἴῃ ργίπιο 

οΑριῖς ἤθη ἢαροῖ ἱπίεργυῃ Ἐεχίυμ, (εἀ τἀηΐυπι 114 γεγθα αιιδὲ ργαΐαίυς ΟἸγπιρίο- 

ἄογυβ σοτηπγοηϊδζιβ εἰξ, ἀἴαυς "Δ 1π τε] 4185 σαριθυ5. ᾿εἤπηι δὰ νογ. 27. σΆρ. ΧΙ]. 

44 [0114 αυδάδπι ἀεἤπάςγδπειγ. 

Αςςοηΐυ5 

Οοηζποῖ 



ῬΡΕΖΈΕΑΤΙΟ. ΑὉὮ 08. 

2.8, Οὐοάεχ Ναϊίοδη. ἡυπι. 749. Το γαηδοειιδ, ἰπ (οἱ. ομαγδέζεγ. ὑποιδιθυβ οχαγαῖυβ οἰγοᾶ 
ἴξς. τχ. οὐυπὶ Ριέζυτι5 ἀεπηοηγαηορυς αυδ ΠηρῸ}15. σα ρΙΕθὺ5 παγγαηΐυγ ; [εξ οη!- 
διις Α]ΙὨοταπι [πιογργαίιπι; δίας οὔ δηλ (Δίεπα 8. 8. Ῥαϊγιπι, ὑπο ια] 1 15 ρᾶγιῖεγ ΠΟ ΓΙ 
1η αἰγουῖζα ἀείογιρία. ἴῃ ἢος Οοάϊος ἀεδίμπηξ σοπλ. 14,15, 16. σἂρ. ΧΥΙ. οὔγηϊα ἃ 

Τοτη. 9. (8Ρ. χχχ. δὰ νος. ἐκτρεψει σοπα. 23. ε)υίάεπι ΟἀρΡΙΠ18.; Ὠδοπο ἃ νος. εἰ δὲ και 
ἐσπεδασεν---- (ΟΠ. ς. δά σοζῃ. 24. ἱποϊυῖ. σᾶρ. ΧΧΧΙ. εἴ ἃ σοπ,. 3 5. ἕάρ. χχχῖν, υησυς 
δὰ ἤη. οδρ. 

259, Οὐοάεχ Μαζίοδη. πυπι. 230. οΟ11πὶ ΗΠ ΕἸ ΔΕ] εγρεηῇβ, πγεπγδηδοειιβ, ἴῃ 410 συ ηλ βαπᾶϊος. 

Ῥαΐγυμι Εχροπηοηιδυβ. ϑώοι! ΧΙΙΙ. οἦς νἀοῖαγ. [π|το σαγεῖ, οὗ γὰρίδβ ἰῃ βεοάδῃι 
Ρἰέζυγα8 ἐχργίπηθηῖαβ ραπὰ [οδ] Πιποτγίατα ; εἰ ἤμλ] Ποῦ ᾿ηΐτα ἴῃ ΠοηΏ01}15 ἰοοῖ8. Α 

γοΟΟ. ἐπι τῆς γῆς ΘΙ. δ. ΠΑΡ. χῖν. υίχυς δα νεγ. 9. Π8ρΡ. ΧΥ͂Ι. ἀοίαπξ οΠΊηϊΔ. 
2Ζόο, (Οὐοάεχ Βιδ)οίδεςς Ἀερια Ηδίπιεηῆβ, οοητηθης Το χίιτι [οΌϊ] ἴῃ (ὐλίεηα. ἴθηυξ εἴ ε 

αυδίιος Μϑ99. εχ εοάεδῃ Ἰοςο ἀθ ψιρυβ τηθπίῆο δι 1η Βεἶαῖ. Αη. νἱἹ. ρΡ. 9. εἴ Χ. Ρ. 6. 
ΔιΩΡ ογεηι νετο 6]5 ΝΝοϊδμ. Π11}181 Ἰηνθηῖγε ροία. 

,χόι, Οὐοάοχ Βι:δ)ιοίῆεος Μεάϊοες, ἤυηι. χχχ. ρἱυζ. Υἱ:. ίξο. χιν. (Οοπεηεῖς [οΡ, Ῥγονέγδ. 
Εοοϊεπαί!.. εἰ δαρίεπείαπι ϑαϊοπιοηίβ. 

ἘΠΙΤΙΟΝΈΘ, 4145 1΄ῃ ργιογιῦι5 τλδής, εαίάδηλ ἴῃ ἢος αυοαις σοηίι]! ; {(. ΠΟΈΡΌΘΘΕΟ, ΑἸΪἀάι, εἕ 

ΑἸ χδηδγιηδτ. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΒΟΆΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟἈΖΟΙ ἰάεπι ἔδγε ἢϊς, 41 δηΐςα, οἰϊδηίυγ, εἴ εχ 146πὶ δογιπὶ ἜΧΟΠ.- 
ΡΙαγίθυβ. 

ΨΕΚΒΙΟΝΕΒ ᾳυξ οοπέοτυπίυγ δὰ Γἀἰδγυτα 70 πηι Ατίμθπα εχ 15 Οοάϊοϊδυβ ϑεγριῖ, εἰ ναδίας Γιατίπα ; 
ου}ὰ5 Ροίζεγογις γα  Ζυϊο ργιπηιπὶ δα ἔμαπί 4 Ὁ. οάπης Μαγίδηθο, ἴομμ. 1, πονδ 
Ἑάἀιθοηΐβ Ορ. 55 ΗΙεγοηγτηῖ, εχ Μϑ. Ὁοάϊςε Μοπηαδίξεγι: Μαϊογίβ, δῃηπογυπὰ οἰγοϊξεγ 
όοο. ΟΕ δαβδαϊίεσὶ Δἀπιοηῖς: ργωνίατα ἴῃ Γἰδγυσα 08. 

͵). Ρ. 



.-- 



-ι 

--- 

Ι ῶ ΒΒ. 

ΑΙνθρωποσ τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι, ᾧ 

ἐπ]ὰ χαὶ ϑυγατέρες τρεῖς. 

ᾧ ὄνομα. Ἰὼξ, χαὶ ἣν ὃ ἄνϑρωπος ἐ ἐχεῖγος ἀληϑινὸς, 

ἄψεμπῖος, δίχαιος, ϑεοσεξὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ ἘΠΕ πονηρβ πράγματος. ᾿Εγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ 
Καὶ ἦν τὰ χτήνη αὐτῇ πορόδατα ἑπ]αχισχίλια, χάμηλοι τρισχίλιαι, 

ζ ́΄ β ἰων ΄΄ ; 92λ ΝΜ χδε ΄ “.ϑ ε ΄ Ν, 6 δ " 

εὐγὴ ἥοων “σεγτάχοσια, ϑηλείαι ὁγοι νομᾶδες “σενταχοσιαι, χαὶ ὑπηρεσία “σολλῃ σφοῦρα, χαι 
»μν. ᾽ ὧν ϑ, δ 232. ῳω -.ᾳ- κ.“ εν Σ κω 2 . 9» » ε. 32 Φ ρ᾿ 
ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἦν ὁ ἄνϑρωπος ἐχεῖνος εὐγενὴς τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀγατολῶν. 
Συμπορευόμενοι δὲ οἱ υἱοὶ αὐτῇ πρὸς ἀλλήλους, ἐποιδσαν “πότον χα ἑχάςην ἡμέραν, συμπαρα- 

λαμξάγοντες ἅμα χαὶ τὰς τρεῖς ἀδελφὰς αὐτῶν, ἐσθίειν καὶ πίνειν μετ᾽ αὐτῶν. Καὶ ὡς ἂν 
΄ ες ἐ “ ᾿ ἰδ 7 9 7 ϑω. ἃ “ο,1,χ͵ἱτ» ΄ ιν" 3 φ δ. 

συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι τοὺ ππότου,. ἀπέςελλεν Ιὼ6 χαὶ ἐχαϑάριζεν αὐτὲς ἀνιςάμενος τοπρωΐ, 

χαὶ προσέφερε ππερὶ αὐτῶν ϑυσίας, χατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, χαὶ μόσχον ἕνα περὶ ἁμαρτίας 
 Ὅο μῷ 9. “Ὁ »ἌἬ “ ὲὸν ΄ ε ετ 2 ρ 7΄ 3. ,ο . » Ζ 

περὶ τῶν Ψψυχὼν αὐτῶν" ἔλεγε γαρ ἼἸωδ, Μῇ ποτε οἱ υἱοί μου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν χαχᾶ ἐγενόη- 
ν ει ω 3 ΄ ϑι ὶῶ 2) “. ε:Ὁ 

σαν πρὸς Θεόν" ὅτως ὃν ἐποίει Ιωδ πάσας τὰς ἡμέρας. 

ἦλθον οἱ ἄγ[ελοι τ Θεδ ππαραςῆναι ἐνώπιον τῇ ΚυρίΒ, χαὶ ὁ διάδολος ἦλϑε μετ᾽ αὐτῶν. 

1. "Αυϑρωπός τις ἣν] Α τις ΑΙοχ. Ὑμοοάοτεῖ, ἴῃ (δῖ. ΝΝΊς. ἴοπι. ἱ. 

Ρ. 420. ἐν χώρα} ἐν τῇ χώρᾳ ΑΙά. ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι] ἐν γῇ 
Οἷὖὗς Οοπιρὶ. ἐν Αὐσὶτ χώρῳ 7 Οοαΐςε5 ϑεγρί!. ἔς, ηἰἢ Αὐσὶδ, 8. Οο- 
οἰσεῦ ΘΕΓΡΊΙ. 

ᾧ ὄνομα] κῳ τῖο.. ᾧ ὄνομα ἸΩδ] Ἰὼδ ὄνομα αὐτὼ Οοπλρί. 
γεῖπε 7οὁ ναι. αι. εχ Μ8. Μα)οτὶβ Μοπαῖ. καὶ ἦν ὁ ἄνϑρ.} κα ὃ 
ΑΙά. καὶ ἦν ὁ ἄνϑρ. ἕκο. δὰ ἔῃ. οοπ).} ἐγαὶ ἀοπίο {16 νετακ, πε 
εγίαῖμε, 7ωβμ47) εὶ μοῦ, αδῥίπεμς (ξ αὐ οπιπὶ γε πιαία, Μεῖ. 1,Δῖ. 

ἐκεῖνος---ϑεοσεξὴς] ἐκεῖνος ἄμεμπῆος καὶ ϑεοσεδὴς Αἴδδη, ]. οἷς, ἀλη- 

ϑινὸς---ϑεοσεξὴς] ἀμεμπῖος δίκαιος αληϑινος ϑεοσεξης 68, 4ς2. ΑἸά. 
ἄμεμπίος, δίκαιος, καὶ ἀληθινὸς, καὶ ϑεοσεξὴς, ουπὶ υπόχυς καὶ ἴπ 

εἰιαταϑς, πιΐπογε, Αἰεχ. δίκαιος καὶ ἄμεέμπἼος, ἀληϑινὸς ϑεοσεδὴς 

ΟἸεαι. Κοπι. Ερ ἢ. δά Οοτπιῃ, ἱ. δ. 17. ἢς, ηἰῆ καὶ ϑεοσεξὴς, ΟἸεπ). 
ΑἸεχ. ἴοπι. ἷ. Ρ. ότ:τ:. ((ξ, τοπι. ἱϊ. Ρ. 881.) ἄμεμηῆος, δίκαιος, ϑεο- 
σεδὴς, ἀληϑινὸς ΒΑΠ]. Μ. 1.20. ἄμεμπ]ος] ἃ ἄμωμος ἀνὴρ Οοπιρὶί. 
Λπε φμογεία Οτίσει. ἵν. 489. δίκαιος, ϑεοσεδὴς] ἀπλᾶς καὶ εὐϑὺς 
φοξάμενος τὸν Θεὸν Οοἴηρί. αἀπεχόμενος---σράγμαῖος] ἀπεχόμενος 
ἀπὸ παντὸς κακξ. ΟἸεπι. Βοπ,. εἴ ΑἸεχ ]. οἷ. ἀπεχόμενος ἀπὸ παν- 
τῶν τραγμάτων ττονηρῶν 4 Οὐοάϊΐοες ϑετρὶϊ. 

Ἐγίνοντο δὲ αὐτῷ] ἐγένοντο τῷ Ἰὼδ Αἴβδπ. ἱ. 363. 
Αἴδδη. ἱ. 273. αυδῖιοῦ (ὐοάϊςες δεγρ. 

111. Καὶ ἦν τὰ κτήνη αὐτῷ] ΕἸ ἐγαμέ ῥέζογα εἦμε περΐία πὶρεὶς ς 

ψεῖ. 1Δ. κάμηλοι τρισχίλια!) καμηλοι τρισχίλιοι τού. ΑΪεχ. 
ϑήλειαι!) ϑηλυαι 261. ϑήλειαι ὄνοι] τγ. 11, ςς, 68, τόο, 249, 2 ς2) 
4.4. 2ς9. ργαιηὶ. καὶ τού, 138, 130, 1475 (2 ζο. πὴ. τες.} 2 ς 1, 2 ς ς) 
2 6, ςὅο. ΑἸα. και ϑηλοας 110. χαὶ ονοὶ ̓ ϑηλειαιδιόι, 248. 2ξς3. 

Οοπιρὶ. ἢς, οὐπι καὶ ἴῃ οπαγαέξ. πΐποσε, Αἰεχ. εἰ φβπα σγεαΐε: Νεῖ. 
1,2. ταντακχόσιαι] πεντακόσιοι ΑΙεκ. καὶ ὑπερ. πολ. σφόδρα] 
κατὰ δελεία οἰκέται 138. πηάγρ. διαῦεῖ (Ὁ κο ΑἸεχ. οὐ γε βεν μι 

εορίοίμνε πἰπιΐς; Νεῖ. 1.Δἴ, εἰ "πὶκ βεγίσι απδμρε πὶπεὶς ἀαδιυῖ, Βα]. 

Μ. 1. ὅρο-. ἔργα μεγάλα] ΡΓαΏ, τὰ 1 39, 147, 26. 

τῷ] ἥν ἐν αὐτῷ ΑἸά. ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος] α ὁ Οοιρρὶ. 

"0. 

α δὲ 

, "» ἣν αὐ- 
ἊΝ Ἧ 

εὐγενὴς} 
ἐπιγενῆς 110. (δὰ ἐπι ἀεϊεζιπι. οἵδ." μεγας (τότ, 2448. τηλΥρ.) Οοπιρὶ. 
τῶν ἀφ᾽ ἡλ. ἀνατολ.] ἐε ΔΙ ἑἰς Οτίοπεῖς. ὟΝ εἴ, 1ιδι. 

ΙΝ. ἐποιξσαν) ἐποιεν ς ς» 68, τού, 110, 138, 130», 1479 16ο, τό:, 
248, 240, (2 ςο. πι. ες.) 2 ς1)2 ς2, 553, 2ς4γ2ςς, 2:6, 2 ς8, 29, 260, 
οόι. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. κα ἑκάςην ἡμέραν] ἐκαςὸς τὴν εαυτε 

πμεραν (ππαγρ. τότ, 248.) (οπρρὶ. συμπαραλαμβάνοντες] Ἔ μεθ᾽ 
ἑαυτῶν 3 Οοὐΐοεβ ϑεγρῖὶϊ. συμπαραλαμᾷ. ἀμα] λἅμα :όο. δΒιᾶ- 
θεῖ ἅμα ΣΠ6 7 ὑςο5 Αἷἶοχ. συμπαραλαμῶ. ἅμα καὶ τὰς τρεῖς 

ἀδελφὰς] εοπυοοαίὶ Μεωμι βγογίδες (εὶς Ν εῖ. 1.Αἴ. 

ν. Καὶ ὡς ἄν] , ἂν τού, 46:1. συνετελέσϑησαν] ηρξαντο 
γο:. 11. 

᾿ς (γᾶγσ.) 161, 248. 

τῇ Αὐοίτιδι] α τῇ Αἰά. τῇ ἢ Αὐσέτιδι, Αἰδδη. 11. 97.᾽ 

“95 ’ ε ε ςε γ, Ψ ΞΘ Ὁ΄8ἉἈΝ 

Καὶ ἐγένετο ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, χαὶ ἰδὲ 

Καὶ 

ἀπέςελλεν)] αἀπερειλὲν τού, 110, 251, τό, 2όιτ. ΑἸεχ. ἐχαϑαριζεν} 
ἐκαϑεριζεν 137,1 48, 2ςς. ἀνιςώμενος] ανιξαμεένους 130, 46ο. ΑἸά. 
Ρύβευηῖ. καὶ ΟἸεγίοῖς 1. οἶς. τοπρωΐ} τω πρω! 137, 16ο. (2 ο. πι. 
τερ.) Ομιγίοίε. 1, οἷς, - καὶ προσέφερε] καὶ προσφερὼν 110, 137, 138, 
139, 147) τότ, 248, 251) 2.2, 4ςς, 2 ςύ, 2 ς8, 2 9, 26ο. (ὐοπγρί. ΑΙά. 
προσίφερίν τε ΑΙεχ. α καὶ Ομιγίοῖς 1. εἶτ. προσίφερε---ϑυσίας] 
τροσφερων ϑυσιας τού, 261. τερὶ αὐτῶν ϑυσίας] ϑυσίας σερὶ αὖὐ- 

τῶν ΑΙεχ. ϑυσίας]} ϑυσιαν «ς. κατὼῶ τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν] α τόο. 
καὶ μόσχον--- ψυχῶν αὐτῶν] α οὐπὶ ἱπίεττηςά. Οοπιρὶ. παθεῖ ΤΡ “. 
ΑΙεχ. ορὶ τῶν ψυχῶν] υπερ των ψυχων 68, τότ, 248, 5:1. ΑΙά, 

ΑΙεχ. Ομγγίοί. 1. οἷξ. ἔλεγε γὰρ Ιὼ6] -Ἐ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτὰ 
Ομιγίοίε Ἰ. οἷ. Μή ποτε--ἐνενόησαν) μή ποτε ἐνενύησαν τι ἔν τῇ 
καρδίᾳ αὐτῶν ΟΒιγίοῖ!. χὶ. 218. Μή ποτε οἱ υἱοί---Θεόν] μηποτε 
κακὰ οἱ υἱοι μου ἐνενοησαν προς τὸν Θεὸν ἐν τῇ διανοιᾳ αὐτῶν 249. μή 
ποτε ἥμαρτον, καὶ εὐλόγησαν Θεὸν ἐπὶ καρδίας αὐτῶν οἱ υἱοί μου 
Οοιρὶ. Νε ἥόγιε ρεεεαυεγίμέ ΜΠ πιεῖ, οἰ πιαϊεα χενὶμ! Ἰογεΐμο, ἐπ 
εογάϊδως μεῖς. Ν ει, 1.841. οἱ υἱοί μον} κα οἱ 147), 26τ. -Ἐ ἥμαρτον 
(ὡ Χ ἴῃ οἰμαγαϑι. πιΐποτε Αἰεχ ἐν τῇ διανοίᾳ} ἐν τὴ καρδια 68, 
ἃς1, 2:9. καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ, οὐπὶ καὶ 'ἴπ οματαδς. πιΐπογε, Α]εχ. ἕν 
τῇ ϑιανοίᾳ αὐτῶν] τού, 261. πρὸς Θεόν] προς τον Θεὸν 137, 138, 
130, 1475 τόο, τότ, 2ξ19 255), 26, 2ς8, 29, 26ο. ΑἸὰ, ΑἸεχ. ΟΠτγ- 
(οἵϊ, ἱ. 112. ἅτως ἄν ἐποίει} α ουν 68, 449. ΑἸά. ΑΙεχ. Με )αεϊεδαι 
γεῖ. 1.2. Ἰὼδ υἱκ.] μαδεῖ ἴῃ οδαγαές. πιΐθοτε ΑἸεχ. ἡμέρας) 
Ἔ αὐτῶν 68, τότ, 248, 2:1. Οοπρὶ. (ΑἸεχ. ἱπίεσ ὑποοϑβ.) 

Ι. Καὶ ἐγένετο] Ιηΐς ΟΔΡ. ἴϊ. ἴω Οοάϊο. 137», 138, 1309 4.8. 
καὶ ὡς ἐγιν. 2.0. καὶ ἦν Ευΐεῦ. ῬγξΡ. Ἐνδῃρ. Ρ. ςξο. ἡαδεσι ο 
νεῖ. 1,1. 

253, 2ς4γ 2ξζς) 238, 460. πηάεοϊπι (οὐϊςε5 δεῖ. ὡς ἡ ἡμέρα αὕ- 
ΤῊ] ως 11, 1109. ΑΙά. λὲς ἀϊεδως ΝὝε ῖ. 1,λϊ. καὶ ,δὲ} αὶ ιδι 68, τόο, 

2:1. ΑΙεχ. Αἴμαπ. ἰ. ς39. (Ὁ ἐ. ὃ), 219.) Εἰὐήοῦ. 1. εἷἶξ, 
Θεξ] καὶ οἱ ἄγγελοι τα Θεὰ ἡλϑὸον 257. καὶ ἰδὲ---τῷ Κυρία] δἷ5 Πᾶ- 
Βεῖ Ζὅόο. οἱ ἄγγελοι] οἱ υἱοι (τ6:. πιᾶγγ.) ΟΡ. τῇ. Θεὰ] 
λα Αἴμδη. '. 530. Νεῖ. 1.8. ταραφῆνα!} μὲ αἄατεπε Ν εἰ. 1ῖ. 
ἐνώπιον τῷ Κυρίου] ἔναντι Κυριου 68. ενωπιον αὐτὰ 240. λτοῦ αςῖ, 
2.9. Αἴδπδη. ἰ]. 210. 

καὶ ἰδὲ--τ 

ἐνώπιον τὸ Θεὲ 204. τ ἣν 1. τς. ἕναντι τοῦ 

Κυρία ΑΙα. καὶ ὃ διαδολος ἦλϑε] εὐ τεπὶ φιίαΐονε, 4ἰαδοίως ΜΝ οῖ. 

1.1. καὶ ὁ διαδ. ἦλθε μετ᾽ αὐτῶν] καιγε ὃ Σαταν ἐν μεσὼω αὐΐων 
ἀντικείμενος 2ς2. Ἰπᾶγρ. μετ᾽ αὐτῶν] ἐν μέσῳ αὐτῶν (248. πιλΓρ.) 
253. Οοπιρὶ. Ευΐεῦ. Αἴμδη. 1. εἶτ. Ἐ περιελϑων τὴν γῆν; καὶ ἐμπερι- 
πατησας ἐν αὐτῇ 249. Ἔ περιελθὼν τὴν γῆν, καὶ ἐμπεριπατήσας 
τὴν ὑπ᾿ ἀρανόν. (Ὁ “Ὁ Αἴεκ. 

ΕΓ 

αἱ ἡμέραι τὰ πότε} -ἰ- αὐτῶν ΟἸυγίοίς. ἱ. «13. 

Καὶ ἐγῖν. ὡς} καὶ ὡς ἐγεν. 110, 1379 1.38, 61,248, 2.5, ἃ 



Ι[ Ω Β. 
ΚΕΦ. 1. 

εἶπεν ὁ Κύριος τῷ διαξόλῳ, Πόϑεν πταραγέγονας ; καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ διάξολος τῷ Κυρίῳ, εἶπε, 
Περιελϑὼν τὴν γῆν χαὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾽ ϑρανὸν πάρειμι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Κύριος, 8. 
Προσέσχες τῇ διανοίᾳ σου χατὰ τϑ παιδὸς μου ̓ Ιώδ᾽ - ὅτι οὐχ ἔςι χατ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς ; ἄν- 

ϑρωπος ἄμεμαῖος, ἀληϑινδρ, ϑεοσεδῆς, ἀπεχόμενος ἀπὸ “σαντὸς τονηρξ πράγμαϊος ; ᾿Απεχρίϑη 9 

δὲ ὁ διάβολος, χαὶ εἶπεν ἐναντίον τ  Κυρία, Μη δωρεὰν Ἴὼδ σέξεται τὸν Κύριον ; . Οὐ σὺ περιξ- 10. 

φραζαρ, τὰ ἔξω αὐτϑ, χαὶ τὰ ἔσω τῆς οἰχίας αὐτῇ, χαὶ τὰ ἔξω “πάντων τῶν ὄντων αὐτῷ αύχλῳ: 

τὰ δὲ ἕἔ εργα τῶν χειρῶν αὐτξ εὐλόγησας; : χαὶ τὰ χτήνη αὐτὰ “σολλὰ ἐποίησας ἐπὶ τῆς γῆς: 
3 .. » “2 . “΄ ν Ω ΄ »ν»Ἅν , Δ᾽,,Ἑδ 3 7 7 3 Ζ΄ 
Αλλαὰ ἀποςειλον τὴν χειρὰ σου, χαὶ αψαι “π“άντων ὧν ἔχει" ἥ μῆν, εἰς προσωπσον σὲ εὐλογήσει. 

᾽ ᾿ ε ΄ “ ΄ 2. ἈΝ ΄ “ ΕΝ » “ ΄ ἣ “ ΄ 5...» 9. “ὦ Τότε εἶπεν ὁ Κύριος τῷ διαξόλῳ, δὲ «πάντα ὅσα ἐςὶν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί σου, ἀλλ᾽ αὐτῇ 2. 

μὴ ἄψη" χαὶ ἐξῆλθεν ὁ διάδολος παρὰ τὸ Κυρίου͵ Καὶ ἦν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ ᾿Ιὼδ καὶ 13. 
ς ’ δον. "᾿ 3 ἰϑὲ 3 Ὦ Ὁ 53 ρ ᾽ ἰδὲ φρο ’ὕ ΝᾺ» . 

αἱ ϑυγατέρες αὐτϑ ἔπινον οἶνον ἐν τῇ οἰχίᾳ τῷ ἀδελφῇ αὐτῶν τῇ πσρεσδυτέρου. Καὶ ἰδὲ ἄγγε- ι4. 
λος ἦλθε πρὸς ᾿Ιὡδ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Τὰ ζεύγη τῶν βοῶν ἠροτρία, χαὶ αἱ ϑήλειαι ὕνοι ἐξόσκογτο 
» 7“ , Ν 2 Ζ΄ ε 9 ΄ 2 ’ ϑὃικ ΔΝ ΝΝ »- 
ἐχόμεναι αὐτῶγ, Καὶ ἐλϑόντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες ἠχμαλώτευσαν αὐτᾶς, χαὶ τοὺς Φοίδας 15. 
ἀπέχτειναν ἐν μαχαίραις" σωϑεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τῇ ἀπαγγεῖλαί σοι. “Ἔτι τάτα λάλδντας, ι6.ὄ 

τα ἐσὼ αὐτὰ 240. τὰ ἐσωϑεν ΤἬοοάοτεῖ. “ἷ, ταόο. καὶ τὰ ἔσω] ΝΙΙ. Καὶ εἶπεν---τῷ Κυρίῳ, εἶπε) αὶ οἵπι ἱπιεσπιοὰ, Ἐπί. 1. εἶς, ' 
καὶ τὰ ἐσωϑὲν 68. καὶ τὰ ἐζωϑὲεν 240. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἷ, καὶ τὰ εζω τῷ ϑιαξόλῳ] πρὸς τὸν διάδολον ΑΙεχ. ὃ διάξολος} α ΑΙ4. τῷ 

Κυρίν, εἶπε] εἰπε τῶ Κυριω το, 137, 138, 139) 147, ἃ 54, 246,4ς8. 5:4. καὶ τὰ ἴξω--- χεῖρά σε ἴῃ σοπι. ἴε4.1 αὶ οὐαὶ ἰπίογπιοὰ, ΟἾγγ- 
Πιριελϑωὼν) τσαρεέλϑων Ῥτῖπηο : οοττ. 8Ὁ 8]. τη. περιελὼν 248. ἐμ- [1οἢ. χί. 12). καὶ τὰ ἔξω] α τα «ζω ἐς, 138, τότ, 548, 590, 2:1, 
περιπατήσας διο. “ἀ ἤπ. οομ.] ἐ ἐμπεριπατήσας αὐτήν. Ἐυτεῦ. 1. οἷξ. 8.52) 2. ζ) 257) 48, 46ι:. Οοπιρί. ΔΙά. κεζω τοό. καὶ τὰ ἔξωθεν 

ἈΙ6χ. 

Ὁ καὶ Χο ννο 

τὴν ὑπ ̓ ἐφανὸν) ἐ ἐν αὐτῇ Οὐῥεῃ. 1. εἰς. τὴν οἰκεμένην ΒΑΗ]. Μ. ἱ. 48:. 
ΨΠΙ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Κύριο.]. καὶ εἰπὲν ὁ Κυριος τῳ διαξολῳ 

449. εἰπε δὲ αντὼ ὃ Κυριος 4:1. ὃ ὁ Κύριος} ὅ εος 11. Προσ- 

ἔσχες} -Ἐ ἕν τότ. Οοἴρ!. τρροσχες ῥτίπιο : οοῖτ. ροῆεδ υἱ ἱπ Ἐά, 
4248. Προσίσχες---ϑεοσεξὴς] Οὐνῇήάενα δὲ μηίμ ἐμο βυόγερε ΠΏ ΝΣ 

δοὐ, φωία πον οὶ εἰ βνιιδς φυΐγιαηε ἐπὶ Ἰεγτίῖ:, ἤοπιο βπο ετὶνεῖπο, υεΐακ 

2εὶ εμἱον ἢ ΒΑ]. Μ. ἴϊ. 699. Προσίσχ. τ. διαν.---τῆς γῆς} “πί- 
“αὐ νεν  ὲ ἐπ ρκόγερε πισεπι  δ,οὺ, φμία ποη οΠ φμεζηνανι βρης εἰ μαρεγ 
ἐεγγάπι, Ὑεῖ. 1Δῖ. κατὰ τῷ ταιδ. μ5} περι τε τταιδ᾿ με 253. τῷ 
“ϑεραποντί μου ΟἸτγίοῖ!, ἷν. 412. πααιδός μου] ϑεραποντος με 11], 
68, τ6ο, (16:1, 248. πιαῖρ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 2 ς 7) 4.0. (πρὶ. ΔΙὰ. ὅν 
οὐκ ἔςι--ἀλήϑινος] οτί οὐκ ἐξὶν ανϑρωπος ὁμοῖος αὐτῶ τῶν ἐπὶ της γῆς, 
αμεμπῖος, δικαιος, αἀληϑινος 68. ἔς, πἰᾶ ὅμ. αὐτῷ, εἴ ἄνϑρωπος 
ἐμεμπί. ΟἸγίοί!. 1. 498. (ΟΕ, ἵν. 12.) κατ᾽ αὐτὸν] κατ᾽ αὐτῶν 
ΠῚ, “53. αὐτῷ ομοιος τόϊ, 248. Οοπιρί. ανϑρωπος ομοιος αὐτὼ 
5:1. (ΑἸεχ. ουπὶ ἄνθρωπος ἰῃῖες Ώςο5.} Ὀγδοπιΐεῖ. τῶν 297. κατ᾽ 
αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς] τῶν ἐπὶ τῆς γὴς κατ᾽ αὐτῷ ΑΙά, ἐπὶ τῆς γῆς] 
ργαπηϊτῖ. τῶν 1, ς ς) τού, 110, 137, 138, 130, 147) τόο, τότ, 248, 249, 
250, 2ς1,) 2ς29) 254γ259) 296, 2:0, 260. (οῃηρὶ, Αἰεχ. Ρῥγδϑεπηϊῖ. τον. 
2ς3,46τ. ἄνθρωπος ἄμεμπῆος} -᾿- δικαίως ξς. ἀνὴρ ἀπλους 248. 

τρᾶγρ. -ἰ δίκαιος 449. ΑἸὰ, (ΑἸεχ. ἱπῖες πποοβ.) κα ανϑρωπὸς 2ξ1. 
ἄνθρωπος δίκαιος Ομεγίοίε. ἱ. γ11. ἐληϑινὸς]} αληϑέινος τ1ο. καὶ 
εὐσέξης 248. πιᾶγρ. αλιϑῆνος 249. ἀνὴρ ὠπλὲς καὶ εὐϑὺς Οοπηρί. 
ϑεοσεδὴς} καὶ φοδεμενος Θεὸν 248. πιᾶάγρ. ἔς, πῇ τὸν Θεὸν, Οοπρ].. 
ἄπεχ.- -πραᾶγμ.] σόβιίπεπ: (Σ αὖ ο»ιπὶ »παίο ἦ Ν εῖ. 1.Αϊ. 

ΙΧ. ᾿Απεκρίϑη δὲ] α δὲ ΑΙά. ἐκρίϑη δὲ---τΣ Κυρί:} Ἐε- 

“)οκδης τὰ τονῥὴν ονεἶκο ΘΙΣΠ νεῖ. β΄ 9 ὁ διαξολος] τ ἕῳ Κυριῳ 

240. καὶ εἶπεν ἐναντίον τῷ Κυρίου] ἐναντίον Κυρίου καὶ εἶπεν, οὐπὶ 

καὶ εἶπεν ἴῃ οπιαγδές. τηΐποτε, Αἶσχ. ἐναντίον τῷ 5 Κυρί] ἔναντι Κυριξ 

1όο. εἐγᾶντι τὸΈ Κυριου 248. (ΟΠΡ]. Ὀγϑπηϊτῖ. τὸ 240. τῷ Κυριῳ 
4.3. Μὴ ϑωρεὰν ὅτε. δὰ Άη. οοπ).1] 2:9. Μὴ δωρεῶν ἅς. δ 

ἔπ. οοπι. ἴε4.] ἐχὶ δωρεὰν σέδεταί σε Ἰώβ ; Ομιγίοξ. ἃ. Δός. Ἰὼβ 
σίξετα!) τ΄. 11, ςςς, τού, τόο, 2ς3,) 2:4. Οτΐρεη. ἱ. Δός. ΟΠεγίοῖς. ἢ]. 
ςόο. (ΟΕ, ἶν. 667. χ. 428. χὶ. 127.) ὙΠεοάογεῖ. 1. χτο3. σέξεται 
τὸν Κύριον] φοξειται τὸν Θεὸν (πιαγρ. τότ, 248.} Οοπιρὶ, τὸν Κύ- 
ρι0}] τὸν Θεὸν τόο, 2ς7). Αἰά. ΑΙεχ. α 249. σὲ Ομεγίοῇ, 1. σας 

Χ, Οὐ σ᾽] πχ! σὺ τόι; 448. Οοπιρί. Οὐ σὺ---οἰκίας αὐτῷ] 
τεριέφραξας γὰρ αὐτῇ τὰ ἔσω καὶ τὰ ἔξω ΟἸγίοῖε. ἱν. 66.. (Οξ. 11. 
11. χὶ. 137..70 5.) Οὐ σὺ τεεριέφραξας ὅς. δὰ ἢπ. οομῃ. ἴε4.] 

οππε ἐμ εοὐτηιυα δὶ οαπία φία ζογὶς πὶ, οἰ φι ἑβπῖμς (μπὶ, εἰ ἐὐμς τε- 

ἐφκα ἢ δεά πμης ἱπεραδς παπρρε ἐμαη οἰ σοπέϊπρο οππὶα σε ἀαδεὶ, πᾷ 

ἐπ )αείενι δεπεαί κεν εἰδί, Οτίρεηῃ. ἱ. 142. Νον ἐμ εἰγεμρ ουδὲ φμα 

“μπὲ ἐχίγα ἰονιμηι δ7μ6) Εἰ ἱπίγα αἰογμμηε ἐγ, εἰ φρξ ζογὶς (ωπίὶ ονιπία ἱπ 

εἰγομίεμ ἐὐμεγ ορενί δες πιαπμεηε ἐἦμς δεπεά, χίβὶ, εἰ ρείογα ἐὐμς παμδα 78- 

εἰδὴ Μμρεν Ἰεγγαπι ἢ δε πελε σιαπεπε ἡπαρὶ εἰ ἰαπρὲ ογιμία φθ ἀαδεῖ, 

ἈΠῈ ἐπ [εὶς μὰ δεποάέχεν!! εἰδὶ, Μεῖ. Τιλῖ. τὰ ἔξω αὐτῷ αὐτὰ τὰ 

ἐξω 68, 13γ,, 130, 147, 2:6, 2Ζ6ο. Αἰά, Αἰεχ. τὰ εξζωϑὲν αὐτε τόο. 

“468. 

᾿Τοἷϊ. ᾿.. ΜῊΝ 

γαίῃ ἐρο (με (ῆς ἰπῖτα) Ν εῖ. 1,41, 

τὰ ἵξω τυάντων τῶν ὄντων ἀὐτἘ} τταϑων των αὖτε τ [τον 147, 
130, 147. “ χτό, 26οθ. ἔξω τάντων] ἐσω αντων 4:4. ὄντων αὖ- 
18} οντων αυτῳ 11, ςς, τού, τόο, 161, 248, 2ζ0, 22, 2.3, 2ςς,) 257, 
56:. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. Οτΐρεη. 1. οἷ, ἄκύχλῳ] κυκλοϑὲν 68, τόο. ΑΙεχ. 
τὰ δὲ ἔργα} α δὲ Τ1, ςς», τού, ττὸ0 13}, 138, 130, 147, 161) 248, 
249, 4ςο, 4:1) 252) 253. 2, 258, όο, δότ. (οπιρί. μαδέεξ δὲ ἰπίεν 
ὑποος ΑἸεχ. καὶ τὰ ἐργω τόο. στὰ δὲ ἔργα---ειὐλόγησας} ἔργα Ὁ 

αὐτῷ εὐλόγησας Οτΐφεη. 1, οἷ, εὐλόγησας} πυλογησας τού, τόι, 
448, 2 53,3 58. Οοπιρί. 

ΧΙ. ᾿Αλλὰ ἀπόςειλον) αλλ᾽ αποςειλὸν τοῦ, 458. ΟἸ«γίοί. ἴϊ. 
καὶ ἅψαι} περίελε Ομιγίοῆ. χί. 137... ττάντων α Ομγ- 

πάντων ὧν ἔχει] πάντῃ τὰ ὑπάρχοντα αὐτξ ΟἸνγ- 
(οἵδ. χί. 13)η. ἢ ἦ μὴν] εἰ εἰ μὴν, τού, 137}. 138, (139. πιῶ.) ἃ τ; 2ςς, 
48, 2:9, 26:. Αἰεχ. ἣ μὴν τόο. ἃ ἐκ 2ζ2. εἰ μὴ (6). ΠΙΆΓΕ. υἱ 
ἙΔ.) Οοιαιρὶ, ἢ μὴν ὅς. κοὐ βη. ςοιῃ.} εἰ μὴ εἰς πρόσωπόν σε 

βλασφημήσει ΟΒεγίοῖ!. 11. .Δό2. εἰς Ὡρόσωπον] Ἔ σα ὧδ Χ ἴῃ 
οἰιαταέξ. πηΐποτε Αἰεχ. εἰς τρόσωπ΄ σε εὐλογ.] εἰς ττροσωπον σε εὖ- 

λογήσει σὲ τού, τῖο, 137) 138, 130, 2.0, 242, ἃς, τό, 2ς8, Δόο. τ τ 

Οουιρὶ. ΑΙἸά, σε εὐλογήσει} {«. 147. 
ΧΙ], Τότε εἶπεν] καὶ εἶπεν 2.1. Αἰεχ, δίδωμι} ϑδιδωκα 1Π. 

δίδωμι ἐν τῇ χειρί σΕ} ἐν τῇ χεῖρι σα δίδωμι 449. ΑΙεχ. ἦν τῇ χερί 
σ8] α ἢ 132. ὥλλ᾽ αὐτῷ αλλα αὖτε 11, ς ς) 248, 252,2 53,2 ς7. 
Οομρὶ. ΑἸεχ. Οήρεη. ᾿1ϊ. ς81. -Ἑ τα σωμαῖος ας ς. ἰηΐον [1η. αὖ.- 
τῈ} τα σωμαῖος ἃ ς8. τηᾶγρ. μὴ ἅψη] ποῖ! ἐσαρενε. ει. 141. παρὰ 
ΥΣ Κυρίου) απὸ τροσωπου Κυριου ςς, 68, (130. τηᾶγρ. ταρα Κυριου)͵ ΕΝ 

147, τ6ο, 240, 251, 2.4, 256. ΑἸά. ΑἸεχ. 

τε Κυρια ότι. α 7αεὶς ]δοπεἰπὶ Υὶ εἴ. Ταϊ. 

ΧΙΙΠ. Καὶ ἣν] καὶ γένετο 240, 21. ΑἸεχ. Καὶ ἥν---αὕτη] 

7 ἀϊε ει. 1Αῖ. ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη} Α ̓  2.0. οἱ υἱοὶ ἸΩὼ6] 
Ργϑοιηϊῖ. καὶ ς ς, 68, τού, ιόο. καὶ οἱ υἱοὶ τῷ Ἰὼδ ΑἸεκ. ἔπινον 
οἶνον  Ὀγαοταϊῖ. ἐσϑιον καὶ ςς. ἡσϑίον καὶ ἔπινον 68, τόο. ῥγβειηϊῖ. 
ἥσϑιον καὶ Ὁ ᾿ς ΑΙεχ. εοιπεαεδαπεέ εἰ δίῤεδαπε οἰπιμ Ν εἴ, 1.αἴ. 

ΧΙΝ. καὶ εἶπεν] λεΐει τότ. καὶ λεγει 448. τᾶ. ἐχόμεναι 
ἐχόμενα 2:1. 

ΧΥ. Καὶ ἔλθοντες---αὐτὰς]) εἰ σεκεγαπί δοβε:, εἴ σορβενημ! εα: δεῖ. 

11. Καὶ ἔλϑοντες οἱ αἰχμαλ.] και ἐπέπεσε Σαδα (248. πιᾶτρ.) 
Οοπιρὶ. οἱ αἰχμαλωτεύοντες] οἱ αἰχμαλωτεύσαντες (οοττ. αἰχμᾶ- 
λωτευοντες) 130. οἱ Σαδαῖται, ητοι οἱ Σαρακῆνοι τότ. Τηᾶγγ. ἢχ- 
μαλώτ. αὐτὰς) Ἰχμαλώτ. αὐτὰς 137. ΑΙεχ. καὶ ἐπέπεσε Σαδα τόι. 
τηᾶγρ. Ῥγϑπιβῖ, καὶ Οοπιρ. ἀπέκτειν. ἐν μαχαίρ.] ἐπαταξαν εν 
ξοματι μαχαιρας 68. ΑἸεχ. ἔς, ηἷῆ ἐπαταξζεν, 249. ἐν μαχαί- 
ραις} ἐν δόι. ἐν ςσόματι μαχαίρας Αἰά. σωθεὶς δὲ] κᾶι ἐσωϑὴν 
68, 249. Αἰεχ. εσωθϑὴν δὲ ττο, 2:4. σωθεὶς δὲ ἐγὼ μόνος εἰ ἐϊδε- 

ἦλθον] Ὀγασπηϊτῖ, κοι 68, τ το, 

φανερῶς. 161. ΤηΔΓΡ ὡπῸ 

4249, 2ζ4.᾽ ΑΪεχ. 

ΧΥΙ. Ἔτι τότε λαλᾶντος] ετὶ 5τὸς ἐλάλει 248. τηᾶτρ. ἤἦλϑεν] 
καὶ τὸς ἡλϑὲ 248. πιδρ. ἕτερος ἄγίελος] -[- προς Ιωδ 68. «ΑΑἸἰεχ. 



18. 

10. 

20Ο. 

21. 

22. 

Ι  Ω Β. 

ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος, χαὶ εἶπε παρὸς ᾿Ιὼδ, Πῦρ ἔπεσεν ἐχ τῇ ὅρανδ, χαὶ χατέχαυσε τὰ πρόξα- 

τα, χαὶ τὸς ποιμένας κατέφαγεν ὁμοίως" σωϑδεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τῇ ἀπαγγεῖλαί σοι. Ἔτι 
τἄτα λαλᾶγτος, ἦλϑεν ἕτερος ἄγχελος, χαὶ εἶπε πσρὸς Ἴὠδ, Οἱ ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν χεφαλὰς 

τρεῖς, χαὶ ἐχύκλωσαν τὰς χαμήλους, χαὶ ἠχμαλώτευσαν αὐτὰς, καὶ τοὺς ππαῖδας ἀπέχτειναν ἐν 

μαχαίραις" ἐσώϑην δὲ ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. Ἕτι τότβ λαλᾶντος, ἄλλος 

ἄγγελος ἔρχεται λέγων τῷ Ιὼδ, Τῶν υἱὼν σου χαὶ τῶν ϑυγατέρων σου ἐσθιόντων χαὶ «πινόντων 
“Παρὰ τῷ ἀδελφὼ αὐτῶν τῷ πιρεσξυτέρῳ. ἜἬἘξαΐφν υ γα ἐπῆλϑεν ἐχ τῆς ἐρῆ ὶ ρα τῷ ἀϑελῴῳ αὐτῶν τῷ τρ θῷ, φνης ὥγευμα μεγὰ ἐπῆλθεν ἐχ τῆς ἐρήμου, χαι 

ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰχίας, χαὶ ἔπεσεν ἡ οἰχία ἐπὶ τὰ «παιδία σε, καὶ ἐτελεύτησαν" 

ἐσώθην δὲ ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλθον τῇ ἀπαγ[εϊλαί σοι. Οὕτως ἀναςὰς ᾿Ιὼδ᾽ ἔῤῥηξε τὰ ἱμάτια ἕαυ- 

τϑ, χαὶ ἐχείρατο τὴν χύμην τῆς χεφαλῆς, καὶ πεσὼν χαμαὶ «προσεχύνησε, Καὶ εἶπεν, Αὐτὸς 
Ὰ ὃ ψ’’ο 9 Ί΄ ’. Ας "᾿., 9 ΄ Φ φῶ ε ’ » ς φ 

γυμνὸς ἐξῆλθον ἐχ χοιλίας μητρύς μου, γυμνὸς χαὶ ἀπελεύσομαι ἐχεῖ" ὁ Κύριος ἔδωχεν, ὁ Κύριος 

ἀφείλατο’ ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, ὅτως ἐγένετο" εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον. Ἐν τἅτοις 
ἰδ ρο φ΄ 9 Ὁ ΣΙΝ 74 ϑωῳ ἃ 9 γά φ0 74 Ν 3 ΜΝ 9 ΄ 

“πτᾶσι τοῖς συμδεδηχύσιν αὐτῷ δδὲν ἥμαρτεν Ιὼδ ἐναντίον τ Κυρίου" χαὶ οὐχ ἐδωχεν ἀφροσύνην 

τῷ Θεῷ. 

ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ὡς ἦ ἡμέρα αὕτη, χαὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τὰ Θεδ ππαραςῆναι ἔναντι Κυρίου, καὶ 

Δ ἄγγελος «Οομρὶ. “καὶ εἶπε] α ΑΙά. πρὸς Ἰὼδ] αυτω 68, 240. 

ΑΙεχυ πΠ0ὺρ] 1 Θεκ 249. (ΑἸεχ. Ὁ ας ἴῃ σμαγαᾶξ. πιΐπογε.) ζρπὲς 

δεῖ Ψεῖ. 141. ἱΠὺρ ἔπεσεν) τὺρ ταρα τε Θεεξ κατηνεχϑὴ (πιάγᾳ.) 

τότ, 248. τῦὺρ παρὰ τῇ Θεξ ἔπεσεν ΟΟπρὶ, τοῦρ κατῆλθεν ΟΒτγ- 
(οἷξ, χ.ι 4:28... ἐκ τὰ ἔραν} Ἔ ἐπι τὴν γὴν 68, 240. Αἰά. (ΑἸεχ. 

ἱπίοσ ὑπποοβ.) εξ βρανε 2:1. καὶ κατέκαυσε] καὶ κατεφαγεν 11], 
68, 249. ΑἸά. κατέφαγεν] καεκαυσεν 111, 68. ΑἸά, κατίφαγ. 
ὁμοίως} ἴΣ. 147. εοη ρθε βηείδεν Νὶ εἰ. 1Δι. σωθεὶς δὲ] και ἐσω- 
ϑην 68. ΑΙεχ. καὶ σωϑεις τοῦ, 110, 137), 138) 110, 147) 160, τότ. 
4248, 240, 20, 251) 2.2) 254) 255, 2:6, 2ς7, 8, 2Ζόο, 56:. (ογηρί. 

ΑΙά4. εἰ λίδεγαίμς βῃ (ἂς νετ. 19.) γε ει, 1.41. ἐγὼ μόνος} ῥγατηϊῖ. 

ἐχτὸς 2490. ἢλθον!] ῥγϑηιῖ, καὶ Αἰεχ εἰ νεπὶ (ῆς νεσ, 19.) Ψ εῖ. 
1.21. ἀπαγγεῖλαί σοι] αναγγειλαι σοι 2 κ 4. 

ΧΥῚΙ. ἦλϑεν ἕτερος ἄγίελος) ἐτερος αγίελος ἐρχέται προς τωξ 
68. ΑΪεχ. ετέρος αγίελος ἡλῶε πρὸς Ιωδ 249ς.. ἢ πρὸς. Ἰὼδ Αἰά. 

καὶ εἶπε πρὸς Ἰὼ] και λεγει αὐτῷ 68, 249. ΑἸά. ΑἸεχ. Οἱ 'π- 

“εἰς}] Χαλδαῖοι τότ, 248. πιᾶῦρ. οἱ Χαλδαῖοι Οοτηρί- ἐποίησαν 
ἡμῖν] ἐπεϑηχκαν (161, 248. τηᾶγρ.)} Οοπρί. κεφαλὰς τρεῖς] αρχας 
τρεῖς 68, τού, 46:. ΑἸά. ΑἸεχ. τρεῖς ἀρχας (τό τ, 548. ΠΙΆΓΡ. ) 
ΟὐομΩρὶ. - ἐγ: ογἀΐμες Ψεῖ. 1. καὶ τὰς τυαῖδ. ἀπέκτ. ἐν μαχαίρ.} 

α 138. ἐν μαχαίραις} κεν 11, τού, 44. μαχαίρας (0) 46ι:. 
ἐσώϑην δὲ] καὶ ἐσωθϑὴν (ἔς νετ. 19.) 449. Αἶεχ. καὶ ἦλθον] Παθεῖ 
δ “Ὁ Αἱοχ. 

ΧΥΤΙ]. ἄλλος ἄγγελος τ. 2.7. ἄλλος ἄγγελος ἔρχεται] 

ἡλϑεν αλλος ἀαγγέλος τς. ἡλῖεν ἐτέρος ἀγγέλος 241. ἐῤχέται ἄλλος 

ἀγγελος 2.-4.- ἔρχεται] ηλϑὲν τιοό. λέγων] καὶ εἰπεν 45, ἃς. 
λέγων τῷ Ιὼ6] τος Ιωδ λεγων 68, 249. ΑἸά. (ΑΙεκ. οὐπὶ πρὸς Ἰὼδ 
ων “) τῷ ἼΩ6] προς Ιωδ ςς, 2 43. καὶ τῶν ϑυγατίρων σου] 

ασου τότ. Οοτιρὶ. -σινόντων] -ἰ- οἶνον (Ὁ Χ ἴῃ οδλγ. τη. ΑἸοχ. 

παρὼ τῷ ἀδελφῷ] ταρὰ τω νιω σου τω αϑελφω 68. ΑΙά. (Αἰεχ. οὐυπὶ 
τῷ νἱῷ σὰ ἰῃἴεγ ἅποο5.} τῷ τορεσδυτέρῳ] τε τορεσξυτερα 261. 

ΧΙΧ. ᾿Εξαίΐφνης πνεῦμα μέγᾳ] μιδὲϊο (ρἱνῖμις »ιαϊίρπμε Ν᾿ εἰ, 1ιδῖ. 

πνεῦμα μέγα] κα μεγα 2:2. ἀνεμος μεγας 2:2. τηᾶγρ. (μηρί. τ. 
Οὐρεη. 11]. ς81. ἐπῆλθεν] ἐξηλϑὲν 157) 254, 237. ἢλθϑεν 240. 
,ΑΙὰ. Αἴοχ. ὑγκὶ νει. 1,ϊ. ἐκ τῆς ἐρήμου] απο τῆς ἐρημου 68. 

ΑΙ4. ΑἸεχ. καὶ ἔπεσεν ἡ οἰκία] εἰ νεῖ! εῖ. 1Δἴ. καὶ ἐτελεύτη- 
σαν] καὶ ἀπεϑανον (130. τηᾶγρ. υἱ ἰη ἘΔ.) 147. ἐσώθην δὲ] καὶ 
ἐσώϑην ΑἸά. τῷ ἀπαγγεῖλαι] τε αναγγειλαι ει1. 

ΧΧ. Οὕτως--ἰαυτξ] 7Τώπε (ισγεχὶς δῦ, εἰ εοπ εἰ οὐδένες (μα 

ψει. 1.1. Οὕτως ἀναςὰς] «τως ἐν ἀναςὰς τόο. “τως ακουσας 
τότ, 248. πιδῦρ. βπτως ἀκέσας αναξας 2.2Φ.Ὀ Οὗτως ἀναςὰς Ἰὼδ] 
ἰτῶς ακεσα: ἰωξ ἀναςας ςς, 68, 249, 2:54, 2:9. Αἰά. (ΑἸεχ. εὐ ὠκά- 
σας Ἰπῆες ὕπ008.)ὺ Ἰὼδ6] ργαπιῖῖ. ὁ 2Ζς2ὼ. ἔῤῥηξε! διερρηζε ςς, 
όϑ, τιοό, τ1ο, 147, 16ο, τότ, 248,240, 2:0, 251,22) 2.3, 2545» 2 Κ 

“ςό, 4:7, 4ςθ, 26ο, 26:. Οοτρ!. ΑἸά. Αἰεχ. διερρηξη 137, 118, 130. 
τὰ ἱμάτια] ἐνδυμια (πιατρ.) τότ, 248. 

αὐτὰ ᾿ς, 68, τού, 110, 147.) 160, τότ, 448, 249, 250,21, 252, 2.53», 

2.4, ςς, 26, 25), 2ς8, 261. Οοπιρὶ. ΑΙ4. ΑΙεκ. τὴν κόμην τῆς 
κεφαλης] εοαη! σαρίἐἰς (εὶ Νὶ' εἴ. 1κι. 

Νε ’ ζω τ 

τὰ ἱμάτια ἑαυτξ} τὰ ἱματιὰ 

κεφαλῆς] κεφάλης αὐτὰ κα! 

κατεπάσατο γὴν ςζ. κεφαλῆς αὐτὰ, και κατεπασατο γὴν ἔπι τὴν 
κεφαλὴν αὐτε 68. ΑΙά, -Ἐ αντοὺυ τού, 110, 1375 1389 130) 14791579 

τόο, 16: 248, 250; 251; 292, 243, 294) 255, 2.6, 397.) 2359, 46ο, 
26ι. « Οὐπρρί. κεφαλῆς αὐτῷ, καὶ κατεπάσατο γῆν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αὐτῷ, ουπὶ καὶ κατεπάσατο δες. ἱπῖες υηςο8, ΑἸεχ. τοροσεχύνησε] 
ΓΈ τὼ Κυριω ς6. 68, 110, 1379 138) 130) 147) 240, 201) 2545 2: Κ) 

4:6, 4:8, τς, 26ο. ΑΙά. (ΑἸεχ. ἱηίετγ υποοϑ.) 
ΧΧΊῚ, Αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον] Νιάμε ἐπὶ Μεῖ, 1ἴ. γυμνὸς «᾿-Ξ 

ἔκεῖ } εὐ πᾶμε υσάαηι ἐἠϊμς : Ν εἴ. 1.Δῖ. ἀφείλατο] ἀφείλετο (1]. εχ 

οοττ.) 68, τού, 110, 1379 138, 139, 16ο, τότ, (248. εχ οοττ.) 2 ςο, 

253, 23) 2579 28, 26ο. (οπιρὶ. ΑἸά. Οτρεη. ἱ. τς. Οἴεηι. ΑἸεκ. 11. 
88:1. ΒαΠ]. Μ. ἰϊ. 20, 1γ1. (Οἕ, 1). όρο. εἰ 1, 427.) ΟΒεγίοῖ. 1. γ67. 
((ΕἸ ἰϊ. κι. 111..417. ν. 30. νἱ. 267. χ. 254.) Ἐυΐεῦ. εῖη. Ἐνδηρ. ἱϊ. 10. 
ὡς τῷ Κυρίῳ---ἐγένετο!]} ΒΆΡΕΙ 10 “«- Αἰεχ. ,μεκε ονιίμο ρί σομὶ, ἱα 

πως εἢ : Νεῖ. 1. 

1377) 138) 130, 147) 160, 161, 248, 2:0, 4:1) 252) 5.3) 2545 258) 

2ςό, ας}, τς8, 4:9, 26ο. Οοπιρί. ΑἸά. (Αἰεχ. ουπὶ καὶ ἰπΐετ ὕποοβ.) 
Οτΐρεη. Βαῇϊ. Μ, ἴος. οἶς. Ομ νγίοῖς. υδὶ ὥυρτα. Αἴβδη. 11. δᾳς. οὗτος 
(6) καὶ ἐγένετολδι. εἴη τὸ ὅτε. δὰ ἤη. ςοπι.}]. 2.6. εὐλογή- 
μενον] -ἰ- εἰς τους αἰωνὰς ἫΝ 68, 249, 4.4. ΑἸά. (ΑἸεχ. ἰπῖες ὑηςοβ. ) 
Οἤρεη. ἰῇ, .371:: Βα. Μ. 111. 437). Ογίοίς. ἱ. τότ. 111. ζάς «Ἔ ἀπὸ 

τῷ γὺν καὶ ἕως τῇ αἰῶνος Ομιγίοίε. νἱ. 2467. 
ΧΧΙΙ, Ἐν τάτοις τὰσι] ἐν σασι τετοῖς ζ 3) 249. ΒαΠ]. Μ. 1]. 

φιῖ, τοῖς συμξεδηκόσιν αὐτῷ} Βιδθεῖ ὯΡ “. ΑΪεχ. κα αὐτῷ 

Οήρεη. ;. 2412. α Βαῇϊ]. Μ. ἰοο. οἷξ. ἐϑδὲν ἥμαρτεν) οὐχ, ἥμαρ- 
τεν ΑἰΙά. Αἴεχ. ποθ ρεζεαυὶέ Νεῖ. Τϊ. εἐδὲν ἥμαρτεν ᾿Ιὼδ---ἔδω- 
κεν] εχ, πμᾶρτεν Ιωξ φδὲ εν τοῖς χείλεσιν αὐτε, καὶ οὐχ ἐδωκεν 68. 
ἸΩΘ6] -{ τοῖς χείλεσιν τς}, τότ, 248, 259. Οορ!. -ἔ ἐδὲν ΑἸεχ. 
Ἔ τοῖς χείλεσιν αὐτῷ ΒΑΠ]. Μ. 1. οἷ. ἐναντίον τῷ Κυρίου] -ἰ- τοις 
χείλεσιν 110, 137, 138,. 130») 255. ἔναντι τοῦ Κυριου 248. (οπιρὶ. 
“Ἐ ἀδὲ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῇ 249. εναντιον Κυριον τοῖς χείλεσι 2:1) 
2:8. δὲ ἐν τοις χείλεσιν αὐτῇ (2 ς8. πιᾶγρ.) ΑἸά. “Ὁ ἕναντι Κυρίου 

[ἐδὲ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῷ ΑἸεχ. ἐνώπιον τὸἪ Θεὲ Οήρεη. 1. οἷς. 
ἐναντίον τὰὸὁ Θεὰ Βαῆὶ. Μ. 1. εἴ. καὶ οὐχ ὅτε. δὰ ἄπ. ςοη). 5δὲ εν 

τοις χείλεσιν (πηδΓρ.} 1379 139. 5δὲ ἠφρονευσατο προς τὸν Θεὸν 2 52. 
ΤΩΆΓΡ. εἰ πορ ἰδ} ἱηβριεπείασι Πεο Ν εῖ. 1Δϊ. καὶ οὐκ ἔδωκεν] εϑὲ 

ἔϑωκεν ΟΠγγίοίς. ἱ. 173. 

Ἐγίνετο δὲ] καὶ ἐγενετοφι1. Ἐγένετο δὲ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη] 
Εἰ αδζωπι οἱ ἐπ ἐς ἀἰεδμε ψεῖ. 141. καὶ ἦλθον] κα καὶ 20. νε- 
πεγιηὶ Μεῖ. 1.4. ἤἦλϑον οἱ ' ἄγίελοι δις. ἃ ἤη,  ζοπι. ] οἱ ἱ ἄγίελοι ἢ ἢλ- 
ϑον σῆναι ἔμπροσθεν Κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἅμα αὐτοῖς ἐληλύϑει. 
Τυπίη. Μ. ρ. 31... οἱ ἄγί[ελοι] οἱ νιοι (τό6:, 248. τπδτρ.) ΟΟμΡρὶ. 
τὸ ΘεΣ] "2ς). ἔναντι Κυρίου] ἐναντίον του Κυριου ςς, 137, 138, 
139, 1479 1ς7γ16ο, 161, 248, 249,21, 254,25 {,2579 358, 2.0; 260. 

Οοπιρί. ΑΙά. ἐνωπιον τα Κυριε τού, 110, Δότ. εναϑ]ιον τε Κυριε προς 
τον Θεὸν ἃς2. ἐνωπιον Κυρμε 253. Αἰεχ. ἢἦλϑεν] αό8. ἤλϑεν ἄζο, 
δὰ δπ. οςοπι.} ηλϑὲ μετ᾽ αὐΐων τόο. ἦλνεν ἐν μέσῳ αὐτῶν] ἐν μέσῳ 
αὐτῶν ἦλϑεν ΑΙεκ. ττόαρας. ἐνᾶντ. τῷ Κυρίου] α 68, 249. τσαρα- 

ὅτως ἐγένετο] ετως καὶ ἐγένετο 68, τού, 110, ᾿ 



Ι  Ω Β. 
ΚΕΦ. 1. 

Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος τῷ δια- 2. 

δόλῳ, Πόϑεν σὺ ἔρχη ; τότε εἶπεν ὁ διάδολος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, Διαπορευϑεὶς τὴν ὑπ᾽ ὀρανὸν,. 
“3 [4 τ 4 ’ ν᾿ Ν ε ’ .Σ δ ΪᾺ4 ΄ 

χαὶ ἐμπεριπατήσας τὴν σύμπασαν, πάρειμι. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος “πρὸς τὸν διάξολον, Προσέσχες 
Θρ ρ- ή ’΄ 5. Ὁ “ 3Ὁ. ΜΝ 2 .Ν ,᾿ ΣΝ μ᾿ ρ Μ»» 9 Μ ϑ 9 

οὖν τῷ ϑεράποντί μου ᾿Ιὡδ, ὅτι οὐχ ἔς! χατ᾽ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς 5 ἄγϑρωπος ἄχαχος, ἄλην - 
δ ᾽ Ν 3 ΄ Ξ᾽ ἈΝ Ν . “ΜΘ »᾿ Ἂν ϑ ΄ Ν ΔΝ Ψ ε΄’ ὺ 

γὸς, ἄμεμπ]ος, ϑεοσεξὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς λαχβ, ἔτι δὲ ἔχεται ἀχαχίας" σὺ δὲ εἶπας ὑπ- 
ἄρχοντα αὐτῇ διαχενῆς ἀπολέσαι. Ὑπολαξὼν δὲ ὁ διάξολος εἶπε τῷ Κυρίῳ, Δέρμα ὑπὲρ δέρμα- 4 

“ ες “Ζ 2 ᾿ εν ρ ρῷ » δ 2 7 .ϑ ν" . 9» . » ᾽ ἐγ “7 

τος, ὁσὰ ὑπᾶρχει ἀνθρώπῳ ὑπερ τῆς Ψυχῆς αὐτὰ ἐχτίσει. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποςείλας τὴν χειρὰ 5 
νΨ Ν ε Εἶπε δὲ ὁ 6. 

7 

8 

9 

ὃ διάδολος ἦλϑεν ἐν μέσῳ αὐτῶν “παραςῆναι ἐναντίον τῇ Κυρίου. 

“ ἰδ ) »" 3΄ »" ἊΝ Ων μῆρ 39. » ἢ Ν, 3 ΄ ΄ 3 ΄ 

σου. ἅψαι τῶν ὁςὼν αὑτᾶ χαὶ τῶν σάρχων αὑτ" ἢ ΜῊΝ εἰς Ὁ ΠΟ ΧΟ, σε εὐλογήσει. 

Κύριος τῷ διαξόλῳ, ᾿Ιδὰ τ Ζϑαθιωμι σοι αὐτόν" μόνον τὴν ψυχὴν αὐτὸ διαφύλαξον. Ἐξῆλθε 

Καὶ 

ἔλαξεν ὅςραχον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ξύη, χαὶ ἐχάϑητο ἐπὶ τῆς κοπρίας ἔξω τῆς “σόλεως. Χρόνου δὲ 

πολλἕ τοροξεδηχύότος, εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτᾶ, Μέχρι τίνος χαρτερήσεις, λέγων, ᾿Ιδὲ ἀναμένω. 

χρόνον ἔτι μιχρὸν, προσδεχόμενος τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου, ἰδὲ γὰρ ἡφάνιςαί σου τὸ μνη- 
μόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς" υἱοὶ χαὶ ϑυγατέρες, ἐμῆς χοιλίας ὠδῖνες καὶ πόνοι, οὗς εἰς τὸ χενὸν ἐχο- 
πίασα μετὰ μόχϑων' σύ τε αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σχωλήκων χάϑησαι διανυχτερεύων αἴϑριος, χάγὼ 

δὲ ὁ διάδολος ἀπὸ τ Κυρίου' χαὶ ἔπαισε τὸν ᾿Ιὼδ ἕλκει τρονηρῷ ἀπὸ πσοδὼν ἕως χεφαλῆς.. 

ςῆναι ἵναντι Κυρίου ((Ὁ 3) ΑΙεχ., ἐναντίον τὰ Κυρίου] α Τοῦ 147. Βαῆϊ. Μ. 1. οἷ, στῶν ὁξῶν--σαρκῶν αὐτῷ} τῆς ; σαρκὸς. αὐτὰ σμ"γ- 

ἔναντι τὸ Κυριου κόι, 248. ενωπιον τῷ Κυριου 4.3. ἔναντι Κυρίου (οἵϊ. 1. εἶς, ογάα εἰ εαγπε: εἶα: γει. Ιαῖ. καὶ τῶν σαρχῶν αὐτα} και 
Οομηρρὶ. ἐναντίον τὸ Κυρίου---εἶπεν ὃ ὁ διάδολος ἴῃ οοπὶ ἴ64.] α οὐπὶ τῶν οςὼν αὐτξῬ 147. καὶ τῶν ὁςίων αὐτὰ ΒΑ]. Μ. 1. εἶκ. ἢ μὴν] εἰ 
ἱπίογπγεά. 2ό:. μὴν 11, 68, τού, 137, 138, 197) τόο, τότ, 254) 255, 267) 2.8. εἰ ς. 

11. Καὶ εἶπεν] εἶπε δὲ ΑΙά. Πόϑεν σὺ ἔρχῃ] συ ςς.- τότε μὴ Οοπιρὶ. ἢ μὴν δις, τὰ ἔπ. ςοηι.} λ 256. εἰ μὴ εἰς τορόσωπόν “ 
εἶπεν] εἰπε δὲ 68, τοό6. ΑἸά. τότε εἶπεν---Κυρίου] εἰ γοοκαἱϊ δ᾽αδο- σου σὲ εὐλογήσει, οὐπὶ σα ἰῃ σπιαγδέϊ. πηϊπούς, Αἰεχ. πῇ ἐπ ἡ ες ἐμα 

ἴω: Τροπεῖπο Μεῖ. 1Δῖ. ἐνώπιον τὰ Κυρίου] ἔναντι Κυριου 68, τού. δεμεάίχετῖε εἰδί, Ν ει. 121. σε εὐλογήσει] τκ. ΟΟμηρΙ. 
ΑἸεχ. ἐνῶντιον ΤῈ Κυριου 17, τό 1) 248, 22, 24) 2:7). Οοτρρί. ΨΙ. τῷ διαξόλῳ] τρος τον διαξολον τόο. σοι αὐτόν] σοι αὐτῶ 
ἐναντίον Κυρίου ΑἸά. Διαπορ. τὴν ὑπ᾽ ἐρανὸν] εἰγεκίοἱ σαα (μὸ εαό αςό. μόνον δις. τἀ Άη. σοῃ).] αὶ 110. ἀλλὰ τῆς ψυχῆς αὐτῇ μὴ 
Με ει. 1Αι. τὴν ὑπ᾽ ἐρανὸν] τὴν γὴν ςς. καὶ ἐμπεριπατήσας ἅψῃ Οήρεη. ἷν. 443. τῦλὴν τῆς ψυχῆς αὐτῷ μὴ ἅψη ΟἸυγίοῖι χ. 
ὅς. δὰ ἔπ. σοῃη.] οἰ ῥεγαρταίο ἰοίο ογδφ, αὐμνι. Ν εῖ. 1.211. τὴν σύμ- 1248. διαφύλαξον] διατήρησον 1171, 249, 2Ζς1, φυλαξζον τόι, 248. 
"τασαν] τὴν ν ΠῚ, 68, τού, 249, 2.4. 26τ. τὴν ὑπ᾽ βρᾶνον ξς. Οὐοπρὶ. διατηρισον 4 ς2. τηᾶγρ. 

11. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος] α δὲ ΑΙά. Εἰ ἀἰχὶ! Τοπείπας Ν εῖ, 1ῖ, ΝΙΙ. Ἐξῆλθε δὲ] καὶ ἐζηλϑὲν 137) 128, 130) 147) 161, 448, 
πρὸς τὸν διάξολον] τρος τὸν Σατανᾶν 1ΠΠ,449. τω διαξολω ςς,2ς3),) 4250, 241, 2ςς) 2:6, 2:9. (Τπιρῖ. Ργαπηῖ. καὶ ΑΔ, Ἐξζηλϑε δὲ 
᾿Προσέσχες ὅν] α ἐν 68, 240. ΑἸά.. Προσέσχ. τῷ ϑεράπ. με ἸΩ6] -- Κυρίου) α δυπῃ ἱηϊεπηοά. το. Ἐὲ φργεβμς Ὀίαδοίμε α ζαεῖο ονεἰηὶ 

“ ηϊνια εν εϊὶ ἐγρο ζαπιμίμπε πισμσὶ 7οὁ Νεῖ.14ι.. ὅτι οὐκ--κακὰ} Μεῖ. 1. ἀπὸ τῇ Κυρίου] τταρα τὰ Κυριου 11], 1ς7, 253. απὸ 
φμία πομ οὐ φυΐχιανι β ες ΠΠΠΔ βιβεν ἐετταπα, ἀονιο ἱπποκέπε, ὑεγαχ, θεοὶ ταροσωπου τε Κυριου τοό, 137, 138, 2ςἴ,) ἃς) 4ς8, 20, 26ο. (ΑἸΪεχ. 
εαδιον, αὐβίποπε (Σ αὖ ονεπὶ σπαΐο; Ψεῖ. 1. ἄνθρωπος] ανϑρωπων οὔπὶ προσώπου {Ὁ κὰ ἴῃ ομαγαέξ. πηΐπογε.) ἄπο τροσωπε Κυριε 130, 
ὁμοῖος αὐτῶ 540. ΑἸΪά. ἄνϑρωπος---ἄμεμπῆο.] ἄνθρωπος Ὅμοιος 147, 349,2 ςό,46ι. ἀπὸ τῷ προσώπου τῇ Κυρίου ΑἸά. καὶ ἔπαι- 
αντω, αμεμπῆος, δικαιος, αληϑινος 68. (ΑἸεχ. οὐπὶ ὅμοιος αὐτῷ, εἰ δὲ- σε] καὶ ἔπεσεν 137) 130, 147) 230, 2:6. ρεγεμβ Νεῖ. 1.81. τὸν 
καϊος ἰηΐεῦ ππς08.}Ὲ ἀνϑρωχος αμεμπῖος, ακακχος,) ἀληϑινος 130, 147, [ὼ6] τω Ιωδ ττο, 137, 139, 147, 16ο, 2:1) 2:6, “ὅδ. ἕλχει το- 
“τό.Ἡ. ἄκακ. ἀληϑ. ἄμεμπ].] ἀκακος, ἀμεέμπτος, δικαιος, αληϑινος νηρῷ] ὑπίπεγε ρεήένιο Νεῖ, 1.Δῖ. ταονηρῷ] ἐλέφαντι 2 ςΒ. τηᾶγρ, ἕως 
249. ἀληδινὸς] ᾿ ιού, 4Ζὅ:. αληϑεῖνος το. ἅμεμπῖος] ὦ ἄκακος κεφαλῆς] μέχρι κεφαλῆς ξξ,) 110, 1379 138, 139, 147.) 160, 2 50,251, 
ἈΠα. ἀπὸ παντὸς χαχ]} -ἰ δτὼω γὰρ ὁ Θεὸς αὐτῷ μαρτυρει λέγων 452, 2ςς) 236, 2:7, 29, 260. 

4.90. ἔτι δὲ ἔχεται ἀκακίας] ετι τε ἔχεται ακακιας 248. κα δὲ ΝΙΠ. Καὶ ἔλαξεν] - Ἰωξς δ᾽ ιόο. - εαὐτω τότ, 248. Οοπιρί. 

Ομιγίο. ᾿ϊ. τώ. εἰ σαδμς ρεγενεται ἐπ ἱπποτεπεία ἢ Ν ει. 1. σὺ δὲ «-Ἐ ἐαντῳ Ιωξ 2.4. -ἰ- Ἰωὼδ ἑαυτῷ, οὐπὶ ᾿Ιὼδ ἰπίεγ ὑποοβ, εἰ ἑαυτῷ 
εἶπας καὶ σὺ εἶπας τ5 Οοὐϊΐςες ϑεγρί!. σὺ δὲ εἶπας ἕο. αὐ ἔῃ. [0 δὰ ἰπ οἰαγαέϊ. τηΐπογε, ΑΙεχ. Καὶ ἴλαθεν--ξύῃ] Εν ἐκ δ 

οοπ,.} 7 ὑεγο ἐἰϊχύβὲ μὲ μιδἤαπιίανπα εἶμε ωῆγα ρεγάεγενι. Δεῖ. Τὰ. ἐοβαπι, μὲ γαώετει (απίοπι; Δεῖ, 1[,χἵ. τὸν ἰχῶρα ξύῃ]} αἀποζεη τον Ἷ 

ὑπάρχοντα) ῥτατηϊῖ. τὰ 11, ς (7) τοῦ, 1το, 137» 138, 130) 147») 16, χώρα αὐτῇ τού, 249. Αἰεχ. ἔς, πᾷ αποζεει, Δότ. Ἰῃη τηᾶγρ. δαάϊε 

248, 2:0, 2ς2,253)γ254γ25 5) 26, 2:8, 2:9, 26ο. (πρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. τως ἣν σόολυς 2,38. ἔξύη) ξεη 21, 2:7, 259. καὶ ἐχάϑη- 
ὑπάρχοντα ὅις. δὰ ἔπη. ΘΟΠΊ. ] απόλεσαι τὰ υπαρχοῖα αὐτὰ διακένης τ{0] καὶ αὐτὸς ἐκαθῆτο ςς) τοῦ, 110, 137, 138, 139, 147, 1όο, 448, 
ιόο, 249. διακενῆς τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ ἀπολέσαι ΟΒιγίοίς, ]. οἴ. 2449, 2ξο, 251, 22) 253) 2ζ4) 288) 26, 28, 2όο, 261. (οπρι. 

διακενῆς ὡπολέσαι] ἴτ. τού, 2 ς4. ΑἸεχ. (ΑΙεχ. οὐ αὐτὸς δ Ὁ) δτὼς ἦν τολυς, καὶ αντος ἐκαϑητο 209. 
ΙΝ, Ὑπολαξὼν δὲ] α δὲ ΔΙά. ὙΥπολαξὼν δὲ --Κυρίῳ] Κοίῥοη- εἰ ἐρίξ (ξάεδαι ΜΝ εῖ. 1.1. ἐπὶ τῆς κοπρίας] αὶ τῆς 147. ἐντὸς τῆς 

εἶεμς ἀμέηι ϊαδοίμς Τορεῖμο, ἀἰχι!; Νεῖ. 1,Αϊ. εἶπε τῷ Κυρίῳ]. τῶ σποδᾷ Οομρὶ. ἐπ βέγεονο Ν εἴ. Τ,Αῖ. ἔξω τῇ τῆς πόλεως] αὶ Οὐομρὶ. 

Κυριω εἶπεν ξςν24ῷ. Δέρμα] χρωτα ιόι. Δέρμα ὁ ὑπὲρ δέρμα- ΙΧ. Χρόνου δὲ τοολλ] αὶ τολλι 137, 130, 147, 26ο. Χρόνου 
τος} εογίμπι ῥγὸ εοτίο Νεῖ. 1.41. ὑπὲρ δέρμιαῖος} υπὸ δερμαῖος “61. δὲ τοολλ. τοροδεξηκ.] α ΟΟπιρ!. Ζ7ένιρογε ὑέγο πιμδο ἱπ)εῶο Νεῖ. Τιαῖ, 

ὅσα} ρΡταταῖτῖ. καὶ σαντα τού, τότ, 248, Ζ61τ. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ΟἾγγ- εἶπεν αὐτῷ] εἶπεν τῳ Ιωδ ΠῚ, τού, 140, 2Ζ6:. ρῥγατηῖες. καὶ Οοπηρὶ. 
ἴοίε ν. 361. (ΟΕ. κ. 424. χίϊ. 3.4.) Ργατηῖς, σαντα 1τοὸ, 1379. 1238, (Αἴεχ. [00 κὰκ ἴῃ οἰαγαέξ. τηΐποσα) Μέχρι τίνος---συνέχεσιν} αὶ ουπιὶ ΟΣ 
139, 147, 240, 2 5178 3,5 ς 5,2 τό, 2:9, Ξόο. ΑΙά. ργαπηϊτῖ. καὶ 52. ἱηϊεγηηεά. (ὐοπηρ. λέγων---συνέχεσιν] μαρεὶ [00 “ὁ. Αἰεχ. δ ; ΄ Ξ 
τλᾶγρ. ὅσα ὑπάρχει ὅτο. δὰ ἤπ. οοπ).} εἰ οπιρῖα, φιάξονηφμε λαόμετϊ 
ἦονιο, ἀαδὶ! ργο απίπια γμα : Μεῖ, 1,.Δ. ἀνθρώπῳ] ρτρετηϊτῖ. τῳ ἐς) 
1ού, 249, 253, 26:1. Αἰεχ. Οήρεη. 1. «66. (ὑδεγίοίε. ν. 26:. χὶϊ. 344. 
ὑπὲρ--ἐκτίσει] δωσει ὑπερ τῆς ψυχῆς αὐτε 440. (2:2. πηαγρ.) ΑἸεχ. 
Ομγίοῦ. 1. εἴ. ἐκτίσει ]δωσει τότ. (248. πηᾶΓΡ. ἐχτισει.) Οομηρὶ. 1,21. σου τὸ μνημόσυνον] τὸ μνημοσυνον σε τοῦ. Αἴεχ. κα σε λ49,. 

ν. Οὐ μὴν δὲ] α Ομιγίοί. ν. 26τ. Οὐ μὴν δὲ---χεῖρώ σε} διά “46:. νἱοὶ καὶ ϑυγατέρες] υἱοι σε καὶ ϑυγατερες ςς. Αἰεχ. οἱ υἱοι 
εχίσηπαῖς νηαημ μα Μεῖ. 1 Αἴ. ἀλλὰ ἀποςείλας] αλλα αποςέελν καιαΐ συγατερεὲς 240. οἱ νιοι σου και ϑυγατερες 4:1. ἐμῆς κοι- 

ςς, τότ, 248. (οπιρί. αλλ᾽ απόςειλον 2ς3. Οιγίοίς, 1. οἷς. αλλ᾽ 
αποςειλᾶς 4ξξ, 260. ἅψαι] ργασυνῖει. καὶ τότ, 248, 2.3, 26ι. 

Ο(οιρρῖ. ΒΑΗ͂Ι. Μ. ϊ. 364. ΟΠιγίοϊ!. 1. εἷς. εἰ ΧΙ. 344. εἰ ἰαπρε Δεῖ. 

1,Αῖ. τῶν ὀςῶν αὐτΆ]} των οσεων αὐτὰ τοῦ. τῶν σάρκων αὐτῈ 147. 

. λίας ] ργαηντῖ. τῆς τού, 249, 2:59. Αἴεχ. 

ἀναμένω] α ἰδὲ ΟἸνγίοίς, χὶ, 29. 
“εῦϊο ραγυο εῖ. 1.411. τροσδεχ. τὴν ἐλπίδα] τροσϑιχ. τῆς ἐλπίδος 
“ὅι. μἉ ὑβίπεπε 2 ῥονι αἰ ἢ νεῖ. 11. τῆς σωτηρίας μ8] α μὲ 68. 

δὰ γῶὼρ---τῆς γ"ς] ἐζος ἐμὲρε ἐπ ογπαίηαία ε »ποριογία ἱμα ἃ εγα Νεῖ. 

᾿Ιδὲ ἀναμένω---μικρὸν] Εεζε ἐκ- 

ὠδῖνες καὶ τόνοι] ἀοίογει 
ὃ ἃἁ ᾽ ᾿ ᾿ 2 «2 ᾽ Ά ᾿ς 

εἰ γερμως Νεῖ. ΤΑῖ. ς εἰς τὸ κενὸν] α το 68. ἐν οἷς εἰς τὸ κενὸν 
. Φ0ο Δ .Φ 8 (οάϊοεβ ϑεγρ. ὅς εἰς τὸ κενὸν ἐκοπίασα) φιος ψζ,γωβγα ροτγίαυὶ 

ἐμηὶ ἰαὄογε : Νεῖ. Δ. μετὰ μόχϑων] μετα μοχϑου ςς. κατὰ 
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πλανωμένη χαὶ λάτρις τόπον ἐκ τύπου καὶ οἰχίαν εξ οἰκίας, ποροσδεχομένη τὸν ἥλιον πότε δύσε- 

ΣΟ. 

ΣΙ. 

12. 

13. 

ΚΕΦ. 

ΠῚ. 

Ι. 2. 3. 

4. 

Ι  Β. 

“ ς ΄ “ ΄ Ν Ὁ »Σ ρ ρ “ ὡς . » 2 ε" 
τῶι, ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν μόχϑων μὲ χαὶ τῶν ὀδυνὼν αἵ με νῦν συνέχϑσιν: ἀλλὰ εἶπόν τι ῥῆμα 

εἰς Κύριον, καὶ τελεύτα. Ὁ δὲ ἐμδλέψας, εἶπεν αὐτῇ, “Ωσπερ μία τῶν ἀφρόνων γυναιχὼν ἐλά-- 

λησας" εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεσα ἐχ χειρὸς Κυρίου, τὰ χακὰ οὐχ ὑποίσομεν , ἐν πᾶσι τὅτοις 

τοῖς συμξεξηχόσιν αὐτῷ ἀδὲν ἥμαρτεν ᾿ΙΩΣ τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τᾶ Θεξ. ᾿Αχόσαντες δὲ οἱ 

τρεῖς φίλοι αὐτ τὰ χαχὰ ππάντα τὰ ἐπελϑόντα αὐτῷ, “παρεγένοντο ἕκαςος ἐκ τῆς ἰδίας χώρας 
πρὸς αὐτόν: ᾿Ελιφὰζ ὁ Θαϊ μάγων βασιλεὺς, Βαλδαδ ὁ Σαυχέων τύραννος, Σωφὰρ Μιναίων βασι- 

λεύς" χαὶ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν ὁμοϑυμαβὸν, τῷ παραχαλέσαι χαὶ ἐπισχέψασθϑαι αὐτόν. 

δόντες δὲ αὐτὸν πύῤῥωνεν, οὐχ ἐπέγνωσαν χαὶ βοήσαντες φωνῆ μεγάλῃ ἔχλαυσαν, ῥήξαντες 

ἕχαςος τὴν ἑαυτῇ ςολὴν, χαὶ χαταπασάμενοι γῆν, Παρεχάσισαν αὐτῷ ἑπ]ὰ ἡμέρας χαὶ ἑπ]ὰ νύκ--, 

τας, χαὶ ἐδεὶς αὐτῶν ἐλάλησεν' ἑώρων γὰρ τὴν πληγὴν δεινὴν ὅσαν χαὶ μεγάλην σφύδρα. 

ΜΕΤΑ ττο ἤνοιξεν Ιὼξ τὸ ςύμα αὐτϑ, χαὶ χατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτϑ, Λέγων, ᾿ΑΖόλοιτο 

ἡ ἡμέρα ἐν ἧ ἐγεννήθην, καὶ ἡ νὺξ ἐχείνη, ἣ εἶπαν, ᾿Ιδὰ ἄρσεν. 

μοχϑὼν (υἱ νἰἀετιτ) 68, .Δόο. σύ τε αὐτὸς} α αὐτὸς τού, 261. συ 
δὲ αὐτὸς 147, τύο, 2490, 2.0, 351) 245, 2ςς, 236, 4ς9. Αἷεχ. ἤηε 

τε 8 (οὐϊΐοες δεγρῖῖ. σύ τε αὐτὸς---κάϑησαι) ἱκφωμς π᾿ ρμιγεάίπε 
σεγηίωπ (κάε: Νεῖ. 14. καάϑησαι) καϑησε 129. χαϑὴ τ6ο, 4ς3, 
46ο. καϑισαι, 4.6. διανυκτερεύων αἴϑριος} ρεγπούξαπε μιὸ ἀϊἶοο : 
ψεῖ. 121. καγὼ---τόπου] εἰ οὐδτγαπς οἱ ἀἰεργεοαης οἶδ ἴοοο ἐπὶ ἴοξπισε 
γει. 121. καγὼ τολανωμἕνη} καγὼω τπλανητις ςς) τού, το, 138, 

139, 147) 161) 248, 249, 2:0, 251) 252) 253, 254γ2ς5) 2:6, 2ς 7) 
42:8, 2.9, 26τι. ΑΙά. ΟΒγίοίε. χὶ. 2όο. καγω τλανιτις 1379 τόο, 
46ο. καὶ ἐγὼ τὐλανῆτις Αἶεχ. τόπον ἐκ τύπου] -᾿- τοεριερχομενή 
τού, 110, 1375 138) 1307) 147, 160, 161, 249, 20, 251) 252) 2ς3, 

4:4,)55ς, 2.6, ας 7,2 ς8, 2:9, 260, 26:1. ΑἸ4. ΑΙεχ. -Ἐ πτεριεχομενὴ 

248.(ὡ. καὶ οἰκίαν ἐξ οἰκίας} -- τεριρχομεένη ςς. ΟἸυγίοίς, 1. εἷς. 
εἰ ἐξ ἄοναο ἐπ ἄονια εῖ, 141. τροσδιχομένη --δύσεται] ἐχίρεε- 
Ι6π: φμακΐο (ο] οεεἰ ἦα! Μεῖ. 11. ταότε δύσεται} φτατηϊτζ. τὸ ςς. 
ποτε δυσοι τού, 4ς1. (ες2. ροΐετ. π,.} ΟΠ γίοῖ. ]. οἷς. ποτε δυσὴ 46:1. 
ΑΙεχ. ἵνα ἀναπαύσωμαι] καὶ ἀναπαύσομαι Οἰεγίο, 1. οἷς, εἰ 
γεφμίοιι αραπι Νεῖ. 1.2. τῶν μόχϑων μου] κα μον τού, 110, 137» 
128, 1ζ0, 147), 16ο, 161, 248, 2ζ0, 2ζ2,) 2ξς) 4τό, 257, 260, 46:1. 

Αἴεχ. Μεῖ. 1.Δῖ. στῶν τσονὼν 249, 221. λα ΟἸγίοῖ. 1. οἷ, καὶ τῶν 
ὀδυνῶν] καὶ των τσεριέχξσων μδ οδυνων 240. βς, ουπὶ με Ρ[Ὸ μιδ, 2:1. 
ΑΙἴεχ, καὶ τῶν σεριεχομεένων με οδυνων 2 2. τῶν τεριεχεσῶν με ὀδυνῶν 
Ομεγίοίε 1. οἶς. δὲ ψεπείδυα Ψεῖ. 1.41. αὖ με νῦν συνέχασιν] κα 68. 
Ομγίοῖ. 1. εἶς, φιμὶ πιὸ πεπς ἀρεπὲ Ν εῖ. [Δῖ. συνέχπσιν) ἐπεχου- 

σιν 2ς3. ἀλλὰ εἶπον] αλλ᾽ εἰπὸν τού, τ1ο, 249,2: ς, 266, 4ς8, 
26ο. Αἰεχ. κα ἀλλα 2:9. εἶπον] εἶπε Ομτγίοῖϊ. ἱ. ςοο. (ΟΕ ἱ. 68α. 
Ἰ). ςα. 11, 422. χὶ, 452. χὶϊ, τοι.) εἶπον--- Κύριον] καταρασαι τον 
Θεὸν τότ, 248. τπιᾶγρ. εἰς Κύριον] τῦρος Κυριον 1, 68, τού, τς 7, 
τόο, τότ, 249, 2:1) 252) 247 261. ΔΙ; Οήρεη. ;. φός. ΟἸυγίοί 1. 
οἷ. πρὸς Θεὸν Οοιηρὶ. 

Χ, Ὁ ϑὲ ἐμξλέψας] Βαθεὶ ἐμξλέψας αν “Ὁ Αἰεχ. εἷπεν αὖ- 
ΤῊ] τ. ςς, τού, τ6:, 248, 240, 2 ς2,253)254γ2 ς7,) 250. ΟΟΙρ]. Αἴεχ. 
Ὥσπερ] ργϑιηἶττ. ἐνατι τού, 147, τότ, 248, 440, (2 ς2. ροήξετ. πλ.} 2 ς 4) 

“εό, 2:9,26:. (ομρ!. ΑἸά. (ΑἸεχ. ἰμίεν ὕποοβ.) ΟἸ σγίο. ἱ. 227. χὶϊν 
1901. (νᾶ ὅτως 2:2. τοᾶγρ. ἵνα τί ὡς ΟἸγίοί!. “1. 422. ἷν. 717. 

ἰλάλησας] Ῥγρευυῖες. τως ς) 16ο,2 44. (ΑΙεχ. ἱπῖες υποοβ.) Ογγίοῖ, 
χὶϊ. το]. εἰ τὰ ἀγαϑα] εἰ τὰ μὲν ἀγαϑὰ ΑΙεχ. ἐδεζαμ. ἐκ 
Χειρ. Κυρίου] ἐκ χειρ. Κυριου ἐδεξαμ. 2Ζ.ο. τὰ καχὰ] τῷ δὲ κακὰ 
ΑΙεχ. α τὰ Οἥχϑη. 1. 266. (((. Ρ. 6)ς.) τὰ κακὰ ἐχ ὑποίσομεν] 
"παΐα σμαγε πον (ωβίπεσρες ἦ Ν εἴ. 1.Δϊ. 

(οἵϊ. 11. 422. ἐν πάσι τάτοις} ἐν τετοις πᾶσι τού, το, τότ, 248, 
249, 2529) 2.4, 2:7) 20, 246:. (ουρὶί. Αἴεχ. Οὔρεη. ἱ. 212. ργξ- 

τοῖϊτο, καὶ 15 Οοάϊςε8 δευρὶ. τοῖς συμδεβηκόσι»] κ2όι. ὅσα συμ- 
δάμαῖϊα συμδεδήκασιν τ4 (οὐϊςες ϑετρῖ!. τοῖς συμδιῦ. αὐτῷ ] Βα- 
Βεῖ ὧ “Ὁ ΑἸεχ. α αὐτῷ Οήρε, 1. εἴ. ἐϑδὲν ἥμαρτεν ἸΩδΊ ουχ᾽ 
ἥμαρτεν Ἰωξδ 449. Αἰεχ. τοῖς χείλεσιν) Ν ἄντε (ξ. τού, 1ς7, 

2ό:. εδὲε εν τοις χρλεσιν αὐἶε 240. (ΑἸεχ. οὐπὶ αὐτῷ (Ὁ 5) ἰαῤίὶς 
μὲς Ν ει. 1Δι. ἐναντίον τῷ ΘΕΣ] ἐνάντιον τε-, Κυριου καὶ οὐκ ἐδωκεν 
αφροσυνὴν τω Θεω 1ς7. ενᾶντι Κυριου 249. - καὶ δκ ἐδωχεν αφρο- 
συνῆν τῶ Κυριω 2.4. “ἢ καὶ εκ ἐδωχεν ἀφροσυνὴν τῳ Θέῳ 450. Παδεῖ 
δ “4 ΑΪοχ. 

ΧΙ. ᾿Ακέσαντες δὲ---ὁμοϑυμαϑὸν] αὶ 2 38: 

νο:. ΠΕ 

ὑποίσομεν] ὑποίσωμεν Οἢγ-. 

αὐτῷ} τε Ἰωδ τού, 

ε Ν 9 ΄ ἥἢὦ ΄΄ ᾿" Η νὺξ ἐκείνη εἴη σχότος, χαὶ 

“6:. τὰ κακὰ τᾶντα] -ἰ- ταῦτα {Ὁ εἰ ἴπ οἰαγδᾶς. πΐποσε Αἴεχ. 
ἰδίας χώρας] ιδιας ττολεως 111, 240. πρὸς αὐτόν] -Ῥ του παρακα- 

λεσαι αὖον ςς. τα τπαρακάλεσαι, αὐΐον τδι, 448. Οοπρί. -Ἐ τὸ 
πιαρακαλίσαι καὶ ἐπισκέψασϑαι αὐτόν Αἴεχ. ἰπίες ἅποο. Ἐλι- 
ΕΣ Ελιφας (ᾶς ἱπῖτα) 2.7. ὃ Θαιμανῶν βασιλεὺς] Τλεπιαπίίες 

γέ Υὲεῖ. 1.Δϊ. Βαλδαδ) Βαλδας 111. Βελδαδ 68. και Αλδαδ 
137) 1190. Βανδϑαδ (ροῖῆεα Βαλδαδ) 248. ρτδεπιϊ. καὶ 2 ςό. (ΑἸεχ. 
ωῦ Χ) καὶ Βελδαδ ΑΙΔά. ὁ Σαυχίων τύραννος} ὁ Σαυχαίων τυ- 
ραννος 68, τού, 110, 147, τόο, τότ, 448, 4.0, 2ς1,) 2.1, 244, 2{9,. 

᾿ δαμελΠες ἱγγάππες Νεῖ, 1.Αῖ. “ 46ο. (οχρί. ἤς, ἔπε ὃ, 17. ΑΙεχ.» 
Σωφαρ] Σοφαρ 68, 17. ΑΙά. και Σοῴαρ τού. ργαιηϊε, καὶ 137, 128, 
110) 147. 2:1) 255) 226, 26ο. ΑΙεχ. εἰ δορλον Ὗ εἰ. 1,2ϊ. 

βασιλεύς] ῥγαιι. ὁ 11, 11ο, 137» 1389 130, 157, 248, 20, 2ς1, 
4ζ5, 2:3) 2:9, 26ο. Οομηρὶ. Αἴεχ. ὁ Μειναίων βασιλευς 68. Α]ά, 
ὁ Μμινναίων βασιλεὺς τού, 147,46. ὁ Μηναιων βασιλεὺς τόο, 249- 
Ναπιαιλίιει Μῖιπεονωπι τες Νεῖ. 1.Δ1. πρὸς αὐτὸν ὁμοϑυμ. ὁμοϑυμ. 
πρὸς αὐτὸν ΑΙεκ. τῇ παρακαλέσαι] -[- αὖον ςς. τῷ τραρακαλέ- 
σαι ὅτε. δὰ ἤπ. οοπι.} αὶ 110. τὰ ἐπισχεψασϑαι αὐῇον καὶ ταραχαλε- 
σαι αὐῇον 249. κί υὐδέίαγεκὶ εἰ τοη(οἰατεπίκ Νεῖ. 181, καὶ ἐπι- 
σχίψασϑα!] καὶ τοαραμνϑεῖσϑαι τα Οοὐΐοεβ ϑετρὶϊ. 

ΧΙ]. οὐκ ἐπέγνωσαν) -- αὐτὸν το. ῥήξαντες ἕκαςος} τ, 249. 
ῥήξαντες δὲ ἵκαςος ΑΙεχ, ἕκαρος] -ἰ- ομοϑυμαδὸν 24:4. τὴν ἑαυ- 
ΤΣ ςολὴν]} τὴν ἑαυτῶν φολην Ιόο. - ὡς ἐπι νεκρῷ 2 58. Πᾶγγ. τοβέ- 

"επί (μα Νεῖ. 12. καὶ καταπασ. γῆν] (ῥαγρεπιε: βηρεὶ ρκίσεγεν 
εν εαρκμὲ πε ἐπ εαἰμπι Νεῖ. 12, καταπασάμενοι) χατασκασα- 

μένοι Δόι. καταπασσάμενοι (οιηρ. γῆν] “Ἐ ἐπι τας κιφαλας 

αὐτῶν τοῦ, 137) 138, 139, 147, 16ο, 4.9, 2:1) 254) 2ςς, 4.6, 2ς8, 

2505 26ο, 46:. - ἐπὶ τας χέφαλας ττο. ΑΙά, ἐπι τῆς κεφαλης 
αὐτῶν ας). -Ἐ ἐπὶ τὰς κεφαλᾶς αὐτῶν εἰς. τὸν ἀρανὸν, οὐπὶ εἰς τὸν 
δρανὸν {Ὁ κΚκ ἴῃ ομαγαές. πήπογε; ΑἸεχ. 

ΧΙ. Παρεκάϑισαν] ταρεκαϑῆσαν το, τόο. Οοπηρὶ. 
ϑέζοντο 249. τυαρεκάϑηντο ΑΙεχ. Παρικάϑ. αὐτῷ] δεάεγμπε εεπε 
δ ἐπ ἰεττα εῖ. 1Δῖ. αὐτῷ] -ἰ- εἰς τὴν γὴν 440. αὐῇον Δόι. -Ἐ ἐπὶ 

τῆς γλς {70} κ ἴῃ οἰαγαῶ. τὐΐποτε Αἰεχ. καὶ ἐϑεὶ,] καὶ αϑεις ςξ. 
καὶ ἐδεὶς αὐτῶν ἐλάλησεν] εἰ πέπιο ξογμπι ἰοοκίμς οὐ αα ξμπὶ σός 

τ ρέχα- 

ψεῖ. 1.21. ἐλάλησεν] -᾿- προς αὖον λογον τιοό, τότ, “48, 252, 2:4, 
461. (οὶ, (ΑἸεχ. (υῦ δ). ΠΝ λογον 1395 1475)2:6. ΑΚ. -Ἐ προς 

αὐτὸν τόο, 249ς.ς. ἑώρων γὰρ ὅτο. δὰ Άη. σοι). υλέεδαπι ἐπὶμε οκῖ- 
μέγα ἐἴμς αἰγοεία, εἰ παρῆκε οίοτεε ναἱάε, Νεῖ. 1,Δῖ. δεινὴν ὅσαν 

καὶ] αρεῖ δ “Ὁ ΑἸεχ. δεινὴν ἦσαν καὶ μεγάλην] μεγαλὴν ἐσᾶν 
καὶ δεινὴν 4:)ὴ. καὶ μεγάλην] αὶ 1ς7. 

1. Μετὰ τξτο] ργαπιῖττ, καὶ τότ, 248, 2.2. (πρὶ. το Οοάϊοε 
δεῖ. χαὶ μετα ταυτα 249. (ΑἸεχ. οἰ καὶ ἰπεγ υῃοο8.)} Ἰὼδ6] 
Ῥγαβτηϊε, ὁ Οοπιρὶ. 

11. Λέγων] ργατηΐξ. καὶ ἀπεχριϑὴ Ιωδ 249. (ΑἸεχ. Ὁ ΚΜ) 
111. ᾿Απόλοιτο] ἀπολλυτο Δτό.ΎῪ ᾿Απόλοιτο ὅτε. δά βη. οοπι.] 

Μαϊράϊξδα ἀϊεε ἐπ φκα παίμς μισι, εἰ ποχ ἱπ φια ἀἰκογμι, τὰ πιαφειῖω:. 

Οὔζεη. ἱΪ. 229. ἥ ἡμέρα) ἀϊε:ι εἰς Νεῖ. 1Δι. ἐν “ ἐγεν. 7 ἐν Π 

ἐγενηθὴν ἐν αὐτὴ 240. (Αἴεχ. οὑπὶ ἐν αὐτῇ ων Χ) ἐγεννήϑην] ἐγε- 

νηϑὴην 1όο. Αἰ4, - ἐν αὐτῇ 2.4. ἢ νὺξ ἐκείνη] α ἐχεινὴ ςς, τού, 

110, 137, 138, 130, 147», 160, 248, 249, 230, 2:2, 253, 2ς4, ςς, 

σε 

Μιναίων 



Ι  Β. 

μὴ ἀναζητήσαι αὐτὴν ὁ Κύριος ἄνωθεν, μηδὲ ἔλνοι εἰς αὐτὴν φέγ[ος" 
ΚΕΦ. 

᾿Εχλάδοι δὲ αὐτὴν σχότος ς. 

χαὶ σκιὰ ϑανάτου, ἐπέλϑοι ἐπ᾿ αὐτὴν γνόφος' χαταραϑείη ἡ ἡμέρα Καὶ ἡ νὺξ ἐχείνη, ἀπενέγ-- 6. 

χοῖτο αὐτὴν σχότος" μὴ εἴη εἰς ἡμέρας ἐνιαυτδ, μηδὲ ἀριϑμησείη εἰς ἡμέρας μηνῶν. ᾿Αλλὰ ἡ γὺξ 7. 
2. », Ψ »ν8.7 Ν Ἂν 3. 2) ϑΝ 3 , Ν. ΄ 
ἐχείγη εἴη ὀδύνη, χαὶ μὴ ἔλθοι ἐπ᾿ αὐτὴν εὐφροσύνη, μηδὲ χαρμονή. 
ὃ χαταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ μέλλων τὸ μέγα χῆτος χειρώσασθαι. 
τῆς γυχτὸς ἐκείνης" ὑπομείναι, χαὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλθοι, χαὶ μὴ ἴδοι ᾿Εωσφύρον ἀνατέλλοντα. 

Ν 3 ΡΞ ΄ Ν, ΄ ᾿ 5. » Ἁ .λ 7 δ ν 5» μ 

Οτι οὐ συνεχλειίσε ασυλὰς γαφςρος μῆτρος μοὺ, ἀπήλλαξε γὰρ ἂν Τονον πὸ ὑφναλμῶν μου. 

Διατί γὰρ ἐν χοιλίᾳ ἂχ ἐτελεύτησα ; ἐκ γαςρὸς δὲ ἐξήλϑον, χαὶ οὐχ εὐθὺς ἀπωλόμην , Ἱνατί 

δὲ συνήντησάν μοι τὰ γόνατα ; ἱνατί δὲ μαςὰς ἐθήλασα : Νῦν ἂν χοιμηϑεὶς ἡσύχασα, ὑπνώσας 

᾿ δὲ ἀνεπαυσάμην Μετὰ βασιλέων βελευτῶν γῆς οἱ ἐγαυριῶντο ἐπὶ ξίφεσιν, Ἢ μετὰ ἀρχόντων, 
κα Ὁ ἐε Ἁ ὯἋἊν Ν 4 3. ᾿Ὁ 2 ΄. 
ων ““ολυς ὁ χρυσός, οἱ επαλῃσαν τοὺς οἰχοὺυς αυτων αργυρίου" 

ἐκ μήτρας μητρὸς, ἢ ὥσπερ νήπιοι οἵ οὐχ εἶδον φῶς. 
Ὁμοϑυμαδὸν δὲ οἱ αἰώνιοι οὐχ ἤχουσαν φωνὴν φορολόγου. ἀνεπαύσαντο χατάχοποι τῷ σώματι. 

Μικρὸς χαὶ μέγας ἐκεῖ ἐςι, χαὶ ϑεράπων δεδοιχὼς τὸν Κύριον αὐτ. 

ἌΝ Ὡ ν ᾽ ͵΄ 
Η ὠὡσπερ ἐχτρωμὰ ἐχπορευόμενον 

ρὸῚὰὶὰ 53» ρο 9», ἊἋ ΡῚ ρὼ 4 φῶ 

Εχεῖ ἀσεδεῖς ἐξέχαυσαν ϑυμὸν ὀργῆς, ἐκεῖ 

Ἱνατί γὰρ δέδοται τοῖς ἐν 

«πἰκρίᾳ φῶς; ζωὴ δὲ ταῖς ἐν ὀδύναις ψυχαῖς, Οὗ ἱμείρονται τῇ ϑανάτου, χαὶ οὐ τυγχάνουσιν 

ε6, ας7, 2.8, 2ς0, 26ο, 26:. ((οπηρὶ. ΑΙεχ. εἰ πος Ψεῖ, 14. ἢ 
εἶπαν) ῥτϑεταῖτῖ. ἐν ςς) τού, 1109 137, 139) 147) 157, τόρ, 20, 283» 
2.4,.ς.. 216, 4ς7, 20, 26ο. Οοτηρί. εν ἥ εἶπεν 138. ἐν ᾧ εἰπὸν 

249, 257) 2:8, Ζότ. Αἰεχ, φια ἀΐξέαπι οἱ ει. 1Δῖ, ᾧἡ εἶπαν--νὺξ 

ἐκείνη 'π οοπ. 764.} αὶ εὐπὶ ἱπιοιτηοά. τό. ᾿Ἰ1δὲ ἄρσεν] λ (δὲ ςς. 
εομεορίῃ: οΠ ἦονιο Ν εῖ. 1.21. : 

ΙΝ. Ἡ νὐξ] ἡ ἡμέρα ςς, τόος 254. ΑἸεχ,κ Ργϑοπηῖε. καὶ 4 ςό. 
Ἡ υὐξ ἄς. τἀ ἔῃ. οοπι. 6.1 Νοχ ἐϊΐα Μὲ ἐεπεύνατ, εἰ πο γεφμίγαὶ ἐπ 

Ῥονείπμς ἰέκαο, πεσιέε επί! ἱπ οἷΐσε αηπὶ, πές ππε ΓΙ ΜΓ ἱπΙΟΥ αἴ: πῖδρ- 

ὅαπι. Οτίροι. 1. οἴ. καὶ μὴ---ἄνωθεν) πες γεφμίγαι Τροναίπμς φάη 
αείμρεν Ν ει. 1,21, ἀναζητήσαι] αναζητησὴ 147. 
14704τ6. μηδὲ ἔλϑοι] μηδὲ ἐπελϑοι 2:4. μὴ ἐλϑὴ 261. 
ἔλϑοι εἰς αὐτὴν] πέφμε ἱποεπία! ξασε Υ εἴ, 1.Δῖ. 

454. 
Ὑ. καὶ σχιὼ---σκότος ἴῃ οοῃη. {64.] λα ουπὶ ἰηϊετηοά, 26. ἐπ- 

ἐλϑοι] ῥγατηῖσ, καὶ ας4. (Αἴεχ. ἱπίεσ ὑποοβ.) καταραϑείη] κα- 
ταραχϑοη 253.. καὶ ταραχϑιειη 256. (οπιρί. ΑἸά. καταρα- 
ϑείη--- σκότος ἴῃ ᾿ςο. {ε4.] μαρεῖ τι κΚξ ΑἸεχ. καταρ. ἡ ἡμέρα] εἰ 

εοπίπγδεμὶ ἐανε φιαῇ σ»αγίμ ἰΐπε: εἰ Υὶ εἰ. 1,Δῖ. ἡ ἡμέρα]  ἐχεινη 

44) τού, 110.) 138, 130) 147) 1579 161, 248, 240, 250, 252, 253, 
4.4, 26, 2 57, 259) 4Ζ6ο. Οοπιρὶ. ΑΙά. (ΑΙεχ. ἱπίεν ὑποοβ.) ἡμέρα 
ἐκεινὴ 137. 

ΥΙ. ἀπινέγκοιτο] απενεγκαιτο ( (τότ. εχ φοττ.) 248. Θοπερί. μὴ 
εἴη εἰς] μὴ εἴπεις (ἃς) ςς. εἰς ἡμέρας 15] εἰς πμερᾶν τ ς7γ249. ἔνι- 

αὐτῇ] ἐνιαυτων 11]. ἐριϑμηϑείη---ἐπ᾿ αὐτὴν ἴῃ οοπη. 1ε4.] αριϑμη- 
ϑειη οδυνερα" καὶ μὴ ελϑὴ δόι, εἰς ἡμέρας 25] εἰς ἡμεραν 249. κα εἰς 
ΑΙά. ἡμέρας. μηνῶν] Ἔ μηδὲ συναφϑειὴ 139. 147. 

ΨΙΠ. 

ὀδύνη} οδυνηρα 111, τοό, τόο, 2.4. καὶ μὴ] α καὶ 13). καὶ μὴ 
δις. δά ἤη. οοηλ. πές “εμέαί 7οοιπάμας, πεφμο γαμάϊμπι ἱπ εα. Νεῖ, Αἴ. 

ἔλϑοι] ελϑὴ τόο. ἐπ᾿ αὐτὴν] ροπὶϊ ροΪ χαρμονηὴ 2490. μηδὲ 
ΧΑΡΜμ.] καὶ χαρμ. τού, χφόι. “μαρδεῖ 0 “Ὁ ΑἸεχ. χαρμονή] 
αγαλλιαμα 248. πιᾶγρ. 
ΨΙΙ. ᾿Αλλὰ καταρ. ὅς. δὰ δη. (οπ1.} δεαῖ »παἰεάϊεα! ταν, φαὶ 

»αἱείχίξ ἰδίων, ἦε, πὶ φνὸ ππᾶρπενε σειν ἱπιεγοπίμγμς οἷ, Οὐσευ. 1. 

230. ΟΥ, ἰν. τό). ὁ μέλλων] οἱ μέλλοντες Οοτηρί. ὁ μέλλων 
δος. δὰ ἤη. οοπ).] φμὶ σιαρτμηι σοι ἐαρίμγες ο. Χὶ εἰ. 1.Δῖ, τὸ μέγα 

μηδὲ 
3 2. 1] 

εἰς αὐτὴν] ἐπ᾿ αντὴν 

κῆτος χειρώσασϑα!ι) διεγείρειν τὸν Λεδιαϑάν. Οοιρὶ. (ΟΕ Νυ]ρ.) 
χειρώσασϑα!] χειρεσϑαι (τοῦ. πηᾶγρ,. δΌ 8]. πι. ὑποταξα!) “6ι:. 

ΙΧ. Σκοτωθείη} σκοτοϑειη 13). Σκοτ. τὰ ἀςρα---γυκτερινῇ 
οοτῃ. 13. (8ρ. ἷν.] α οὔπὶ ἰηϊεττηδά. 1.7. ὑπομείναι!) καὶ μη νπο- 
μειναι τ κ7) 137) 138, 119, 1479, 1όος τότ, 248, 2.2, 23 ζ.) 2:6, 46ο. 
(οπρὶ. ΑΙά.. τηρήσῃ 10 Οὐοαϊοα5 δεγρὶὶ. 
ϑ0ι] καὶ μὴ ὴ ἴλϑοι εἰ εἰς φωτισμὸν ΑΙεχ. εἰς φωτισμὸν] καὶ μη φωτι- 
σαι 11. καὶ μὴ ἴδοι] μηδὲ ἴδοι ΑΙεχ, ἴδοι] (δὴ (σοῖς ἰδοι) 147. 

Χ. ἀπήλλαξε γὼρ ἄν] πες αὐβεϊε Νεῖ. Δ΄. γῶρ ἂν] α ἂν 
τού, τότ, 248, 4:9. ΟΟμΡ]. α γαρ2όι. τόνον] κοπὸν 111. ἀπὸ 
ὀφθαλμῶν μου] α απὸ 26:. 

ΧΙ. Διατί γὰρ το. ὰ ἔη. Τοπι. ἴ64.] διῶ τί γὰρ ἐκ γαςρὸς εἰς 
μνῆμα, οὐκ ὠπηλλάγην; Οἴξεη. ἱΪ, «53. ἐν κοιλίᾳ] ὧν 254. 

ὃ Κύριος] λό 

καυϑήτο 461. 

᾿Αλλῶ 7] αλλ᾽ ἡ τού, 147, ιόο, 2ςς, 2.6, 2ς7, ε6ο. 
᾿ ἁἰαοενεπὶ (ουτὰ αὐμπάσυεγπη! ΤὰὉ Ἀς) ἘΔ. 1,21, Η]εγοη. 

καὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἕλ-. 

ἐκ γαςρ. δὲ ἐξηλθον] ἐπ αἴεγο εχίεπς Ψεῖ. 1. εὐϑὺς] παεῖ δ Ὦν 
ΑΙεχκ. ὠπωλόμην] ἀπολομην (οοττ.) 2 ς2. 

ΧΙῚ. Ἱνατί δὲ 15] καὶ ἐνατι 5ς4. (ΑἸεχ. οὐπὶ καὶ ἱπῖεσ υποοβ. 
Ερ μ φωίδ Ν ει. Τ1αῖ. συνήντησαν) συναντησαν 147. συνήντησε 

2.3. ΑΙεχ. συνῆντ. μοι] αὶ μοι 461 εοπβίεγημι ναὶλὲ Ν' εἴ, 1,λῖ. 
τὸ γόνατα] α τὰ ςς, τού, 110, 137», 138, 139) 1479 1όο, 448, 2.0, 
251, 252, 2ςς, “τό, 28, 2:9, 2Ζ6ο, 261. (οπηρί. ΑΙεχ, ἱνατί 
δὲ 29] φμαγε Ὑεῖ. 1,Δῖ, μαςὰς] μᾶσϑες 117, 138, 130. μαςὰς 

ἰἐϑήλασα] εἐϑηλασα μᾶφους μητρος μα τού, Ζόϊ. -[- μητρος μα 2.4. 
(ΑΙεχ. ἱπίεγ ὑποοϑ.) 

. ΧΠΙῚ. Νὺν ἂν κοιμηϑεὶς} Ναπς ἐαφμε, πμθς ἤογηείοας ει, Τ,Αῖ. 
χοιμηϑεὶς] κοιληϑῆς 251. ὑπνώσας δὲ ἀνεπαυσάμην] εἰ “νιπὶ 46- 
ἐνγίαἱε ἤγμέγεγ Ν εἰ. 1Δἴ. 

ΧΙΝ. βελευτῶν γῆς] ῥγατιῖῖ. καὶ 294. Αἰεχ. ἀοπογσεῖς εντς 
ψεῖ. 1,41. οἵ ἐγαυρ. ἐπὶ ξίφ.] φιὶ ρἰονίαδαπίεν ἱπ πιαϊὶς Νὶ εἰ. 1δῖ. 

ἐγαυριῶντο] πγάυριῶντο Π, 55: τού, 137. 1399) 20, 2ζ2, 2:8. 

ΧΥν. Ἢ μετα] καὶ μετὰ Αἰεχ. Οἥήρεη. 1. οἷξ, 

ΧΥΙ. Ἢ ὥσπερ 1] α η τόο, 249, 251. ἔχτρωμα] ἀδογίἑνώπε 
2τοαρίμνι ει. 1.21. ἐκ μήτρας μητρὸς] μαδεῖ 0 “ὁ ΑΙεχ. νή- 
πίοι] ἐμξδρυον 2: ς. οἷ οὐκ] α οὗ Ζ:ς. εἶδον] ἰδὸν 137, 20, ας ς. 

ΧΨ]. Ἐκεῖ ἀσεδεῖς] α ἀσεδεις 2490. ἐξέκαυσαν] ἐπαυσαν 11], 
(548. πιᾶτρ.) 2495 257, 259. Οοπιρί. εξεκαυϑησαν 68. ΑΙά. εἐξε- 

ἰξέπαυσαν ΑΙεχ. ἀεροίμεγεπε Νεῖ, 141. ϑυμὸν ὁρ- 
γ5.] 3 ατογορε (μμπι ΜΝ εῖ. 1,Δῖ. 

τῷ σώματι] κα τῳ 240. ΑΙεχ. 
ΧΥΤΙΙ. Ὁμοϑυμαϑὲν δὲ] δὲ τοό. ϑι»νεμίφως γε. [4ἴ. οἱ αἱ- 

ὥνιοι] -Ἐ εὐϑυνησαν 449. οἱ δεδεμένοι (ὐοπιρὶ. δι᾽ αἰῶνος εὐϑήνησαν 

(ουπι εὐθήνησαν 100 κκ ἰπ ομαγαέξ. πηΐποσε) ΑἸεχ. ἐπ σίεγπμπι αδμη- 

οὐκ ἤκεσαν] 
ὄχ ἔτι ἤκεσαν (ουπὶ ἔτι ἰητεῖ Ρ δεπνΐτα. οὗ 549) 24. οὐκ ἤκξον 2 53. 

φορολόγου] εχαδίοτί:. Ν εῖ. ὉΠ005) ΔΙεχ, πες σμάϊεγμηὶ Ν εῖ. 1, Δ. 

1,Αἱ. 

ΧΙΧ. καὶ ϑεράπων] ὥσπερ ϑερώπων ΟἸτγγοίξ. νἱ. 236). δδεδοι- 
κὼς] οὐ δεδοικως (τού. τχηᾶγρ. 80 αἱ. πη. δεδοικὼς Φοδεμενος) 137, 138, 
130, τότ, 248, 2 το, 251, 2.3» 254,25 9) 258, 259, 26:. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
οὐ δεδοικων 147. οὐ δίδοικε ΟΥτῖ!!, ΑἸεχ. ἴἴ, Ρ.. 33). αὐτξ] εαυτα 
110, 1379 138, 130) 147) ςο,ῶςς, 246, 2.8, 2.9. Αἰά. 4 Ογγίοίε, 

]. οἷς. 
ΧΧ. ὩἹνατί γὰρ δέδοται] ὅτω δέδοται ΟἸνγγίοίς. 1. εἶ, τοῖς ἐν 

πικρίᾳ] Ἔ ψυχης τού, 2ς4, 46:. (Α]εχ. ἰητεγ ἀποοβ.) ξωὴ δὲ ὅτε. 

84 ἤπ. ςοπι.} α ττο. ΟἸυγίοί. 1. οἷξ. 
αναγκαῖις 148. 

ΧΧΙ. Οἱ ἱμείρ. φαα ἀοβάεναπι Υ εῖ, Τκλῖ. 
βόνται ςς. επιϑυμάνται (πιᾶῖν. δ αἱ. πλ.} τοῦ. 
Ιόο, 240, 2ς0, 2ς1, 2:7) 248. ονειρονται 260. 

λ ΤῈ 147, 2.6. ΑἸεχ. καὶ οὐ τυγχάνεσιν) εἰ ποθ εοπίπρὶ ἐ111ς 

γει. 1ἵ. ἀνορύσσοντες} ὠπορρύσσοντες (ἢς) 2:1. -{ αὐτὸν ΑἸεχ. 
ὠνορύσσονἶες ὥσπερ ϑησαυρὰς] ἀνορυσσέσι δὲ αὖον ὡσπὲρ ϑησαυρον 240. 
α Ομιγίοί. |. οἷζ. φωαγεπίες ἐαν ἰαπφμαηι ἐδοίαμγερ. γα: 1Αἴ, 9η- 
σαυρὰς} ϑησαυρὸν ΑἸεχ. 

ἐν ὀδύναις] ἐν οδυνηὴ τς. εν 

ἱμείρονται] ομη- 
ομειρονται 139, 

᾿Αλλὰ χαταράσαιτο αὐτὴν 8. 

Σχοτωθϑείη τὰ ἄςρα ο. 

111. 

Ιο. 

νὴ Γ 

ἀνεπαύσαντο] ανεπαυσαν τού, 26ὅτι. . 

τῷ ϑανάτε) 

20. 



1: 
ΚΕΦ. ΠΙ. 

δ, ξζ΄ Ψ ἃ φ4 ", δ᾿ ΄ ΦιᾺ 4 Ώφ΄ 3 ΑᾺς 9 ἔἦ 

ἀγορύσσοντες ὥσπερ νησαυρᾶς, ἩΕεριχαρεῖς δὲ ἐγένοντο ἐὰν χατατύχωσι; Θάνατος ἀνδρὶ ἀνά- 22. 23. 

24. 

25. 

26. 
ΚΕΦ. 
ΙΝ. 

1οΟ. 

13. 

ἘΣ ἘΝ 

ΙῚ. 

12. 

14. 

᾿ ὀδύγας ϑεριδσιν ἑαυτοῖς. 

ζή Ὰςς ε Ν ϑ » . 

χαυμα, συνεχλεισεὲ γὰρ ὁ Θεὸς χατ αυτδ. 

ἐγὼ συνεχόμενος φύόξῳ. 

Β. 

Πρὺ γὰρ τῶν σίτων μου ςεναγμὸς ἥκει, δαχρύω δὲ 
Φόξος γὰρ ὃν ἐφρόντισα ἦλϑέ μοι, καὶ ὃν ἐνδεδοίχειν, συνήντησέ μοι. 

Οὔτε εἰρήνευσα, ὅτε ἡσύχασα, ὅτε ἀνεπαυσάμην, ἦλϑε δέ μοι ὀργῇ. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἐλιφὰζ ὁ Θαιμανίτης, λέγει, Μὴ “ολλάχις σοι λελάληται ἐν χόπῳ ; ἰσχὺν 
δὲ ῥήματων σου τίς ὑποίσει: Ἐἰ γὰρ σὺ ἐνεϑέτησας πολλὲς, χαὶ χεῖρας ἀσϑενᾶς παρεχάλε-: 

. σᾶς, ̓ Ασϑενδντάς τε Σ χυ κησιώ ῥήμασι, γόνασί τε ἀδυνατδσι Μάρσος περιέϑηκας. Νῦν δὲ ἥχει 

ΠΕΡ οὐχ ὁ φόξος σου ἐςὶν ἐν ἀφροσύνῃ, χαὶ ἡ ἐπὶ σὲ ππόνος χαὶ ἥψατό σε, σὺ ἐσπόδασας. 

ἐλπίς σου χαὶ ἡ χαχία τῆς ὁδδ σὰ, Μνήσθητι οὖν, τίς χαϑαρὸς ὧν ἀπώλετο, ἢ “Τότε ἀλησινοὶ 

ὁλόῤῥιζοι ἀπώλοντο; Καϑ' ὃν τρόπον εἶδον τοὺς ἀροτριῶγτας τὰ ἄτοπα, οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ 

᾿Απὸ προςάγματος Κυρίου ἀπολᾶνται, ἀπὸ δὲ πνεύματος ὀργῆς αὐτ 

ἀφανισθήσονται. Σϑένος λέοντος, φωνὴ δὲ λεαίνης, γαυρίαμα δὲ δρακόντων ἐσδέσϑη, Μυρμή- 

χολέων ὥλετο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βορᾶν, σχύμνοι δὲ λεόντων ἔλιπον ἀλλήλες. Εἰ δέ τι ῥῆμα ἀλη- 
ϑινὸν ἐγεγόγει ἐν λόγοις σου, ὀϑὲν ἄν σοι τότων χαχὸν ἀπήντησε" “σύτερον οὐ δέξεταί με τὸ οὖς 
ϑ ΄ Φ 5 νὍ0 ΄ Ἂ, .» ἰϑι 9 ’ [4 » δ », »’ 

ἐξαίσια παρ᾽ αὐτὰ ; Φόξῳ δὲ χαὶ ἤχῳ γυχτεριγὴ ἐπιπίπηων φόξος ἐπ᾿ ἀγϑρώπους, Φρίχῃ μοι 

ΧΧΙΠ. Πιριχαρεῖς δτο. δὰ Βα. οοπ.} αὶ ΟἸγίοίξ. 1. οἷς, εἰ ρακ- 
ἀϊο αἰδείκκιεν. ει, 1Δ. ἐὰν καϊατύχ. τ ἀνάπαυμα ἷὰ οοῃ,. 164.] 
ἐὼν καϊατύχωσι ϑάνατον' ἀνθρώπῳ ἀνάπαυμο, ἐρὶν 4 Οοὐϊοα8 8ετρϊ. 
εἰ Ασπη. Ἑὰ. νεηεῖ. κατατύχωσι) Ἔα ἄντ 249. τυχώωσι “6:. 

Ἢ ϑανάτε ΑΙοχ. ἱπίοσ ὑποοβ. 
ΧΧΙΙΠΙ. Θανατος] ϑαναῖΐος γὰρ 254. ΑἸεχ. να ἀνάπαυμα] ανα- 

παυσις ςς, τοῦ, 110, 137, 138, 130») 147» 16ο, 161, 248, 249.) 251) 

22, 23, 2ζ4, 2ςς, 2:6, 2ςγ,) 2ς8, 46ο, 46ὅ:. (οτηρί. ΑἸΙά. ΑἸεχ. 

Ογίοίι 1. οἶς. συνέκλεισε] ργαεπηϊτ, ὅ ἡ οδος ἀπεκρυδη ἀπ᾿ αὐτε 
1ού, 1357, 128, 110, 1479 161, 20, 2ς ζ) 366, 4 8, ΩΦύο, 26:1. ρῥγξ- 

τα ϊτῖ. ελάεηι, πἰΠ ἀπεκριδη, το, Ῥταγαϊτε. δ ἢ οδος ἀπεκρυξη, 2:4. 
Οὐοπιρὶ.. ΑΙεχ. ΟἸγίοῖ, ν. 366. (ΟΕ, 1. 398. 11. ςόο, γς 1.) σνν- 
ἔχλεισε δζο. δὰ βη. ςοῃ,.] ὃ ἡὶ οἷος ἀπεκρυξὴ απ αὐτε ας. ὁ Θεὸς} 
ὁ Κυριος 11], ς ς. (α48. πιᾶγρ. υἱὲ ΕΑ.) 
ΓΠΆΓΡ. ' 

ΧΧΙΨΝ. τῶν σίτων] τον διτον ((ΟΓῚ. ΤΆ ΠῚ Ῥοῖεγ.) 2.2. ςεναγ- 

μὸς}] Ἔ μοι 111, ςς, τού, 13)» 138, 130, 147» 1ι6ο, 251) 252, 25; 
2εό, 2ς8, 219, 26ο. Αἰά, -Ἐ μου 2ςο. Αἰεχ. σεναγμὸς ἥκει] 
Ἔ μοι τότ, 248, 249. Οὐοπιρί. ρεριίμις σά Ζορίμπεπι Ὑεῖ. 1.Αῖ. 

δακρύω δες. δὰ ἔπ. οοπ).] καὶ χυϑήσεται ὡς ὑυδατα βρυχημαῖα (248. 
ταᾶσρ.) Οοιρὶ. ΟΕ. Νυὶρ. 
ΧΧν. Φόξος γὰρ) α γὰρ ΟἸυγίοῖ. 1}. 400. (ΟΣ, ν. στο. νἱ 

386.). ὃν ἰφρόντ.} ὧν ἐφροντ. Ζ6:. ὃν ἐφοδόμην ΒΔΠ]. Μ. 1}. 1.37. 
ΟἸυγίος 1. οἷ. ἐφρόντισα] εἐφροντιζον 147, 2τ6. εὐλαξέμην ΑἸεχ. 
ἐνδεδοίκειν} ἐδεδοίκειν ς ς,) 110, 147).2 52, 26. Οομηρὶ. ΑἸά. Α]εχ. Βαϊ. 
Μ. ΟἸυγίοῖ. 1. οἷ. συνήντησέ μοι} ῥχεεπλῖῖ. κίνδυνον ΟἸ υγίοῖ. Ι. 
οἷ. ἘΡΜΡΤΈΒΕΝΘΙΙ νὸς Νεὶῖ, 1ικἵ, 

ΧΧΥῚΙ. Οὔτε εἰρήνευσα--- ἀνεπαυσάμην] Νέφμο ἱπ ράεε γμὶ, πέφμε 

ἐπ βίοϑ ο, πέφμς ἐπ ἜΝ νεῖ. 1.Δῖ. ὀργή] κλονος 448. τηλγρ. 

1. Ὑπολάξων δὲ] ὑπολαδὼν τορῶτος Οιγ τος. νἱ, 268. Ὑπὸο- 
λάξων δὲ--- Θαιμανίτης] ὠρξάμενος ἐκεῖϑεν ᾿Ελιπὶζ ὁ Θεμνίτης Οοάεχ 
08 δεῦρ. Ἐλιφῶζ] Ελειφας 11. Ελιφας 68. Ἐλειφὼξ᾽ ΑΙά, 

ἁ Θαιμανίτης) ὁ Θεμανειτης 1], λέγει} εἶπεν (πιᾶγρ. λεγε) 110. 

Ἔ τρὸς Ἰὼ Ομιγίοῦ, 1. οἷξ, 

Π. Μὴ πολλάκις---κόπῳ] εἰ ληψόμεϑα λαλῆσαι πρὸς σὲ, κοκιά- 
σεις Οοπρὶ. Νε ϑονίε ἰοσμαντεν εἰδὶ ἐπ νιοϊοβία Ψεῖ. 1,.Δῖ. ΟἹ. Ψυὶν. 

σοι λελάληται] (τ. τοό. σοι λελάλ. ἐν κόπῳ] τυολήρη ὦσι σε ῥήματα 
μόχϑον τι Οοάϊοξα δερρῖϊ. ἰσχὺν δὲ] ροπάμ: ακίονι Ψεῖ. 1Δϊ, 

ὑποίσει} νπενεγχη 240. 
ΠΙ|. Εἰ γὰρ σὺ] Φιυοά 4α ̓ Ἔκ Ψεῖ. 1.11... ἀἄσϑενξς] ασϑενεις 68. 

ΑΙά, ασϑενεντων τς7) τόο. ΑἸεχ. ἑαβγπιώμμ Ν εῖ. 121, τοαρεκά- 
λεσας]} κατερυϑμεσας 457. 

ΙΝ. ᾿Ασϑενεξντας--- ῥήμασι}! αὶ οὐπι ἱπίειτηθά. αφό. ᾿Ασϑεναν- 
τάς τι] ἀσϑενεντας δὲ τς7, 230, 252, 2.4. ΑἸεχ. ΟἸιγίο. ἱ. 722. 
γόνασί τε} γονασι δὲ ςς) 249. Αἰεχ. Οἰτγίοῖϊ. 1. οἴ, γόνασί τε 
ἀδυνατξσι} γεπίδωίχμε ἱπβγπίωσε Ν ει. 1Δῖ, ϑαρσος] ϑαρσες 46:. 
ϑαάρσ. τεεριέϑ.] ας. 1 ς7. ΑΙεχ. Ομεγίοί. 1. οἷς, ναἰεικάίπον ργθ βί. 
γεῖ. 1,2ϊ. , 

κατ᾽ αὐτῷ} κατ᾽ αὐτὸν 22. 

Υ. Νῦν δὲ} νυν δὲ ςς, τού, 110, 137», 139, 147, 160, τότ, 248, 
ξς, 2 6, 2-ς7,) 26ο. ΟΟμΡ]. Αἴεχ. (γίοὔϊ! 1. οἷ. ΚΕ πκας Ν ει, 1.Αῖ. 
ἐπὶ σὲ] τερι σε 147. πόνος] ἀοίον ει. 11. καὶ ἥψατό σου] 
α Ομιγίοίε. 1. οἷϊ. εἰ ροπείγαυϊ! τς Ψεῖ. 141. σὺ ἐσπάδ.} συ δὲ 
ἐσπεδ. τς, τοῦ, 110, 1479, 161, 250, 551) 22, 2:3, 25) 286, 2ς8, 
290, 26ο. (οπιρί.᾿ 
1. οἰ, ἐκ σεμέπε οομμγδαίς ἐς. Νεῖ. 1,Αῖ. 

ΥἹΙ. ἐχ] 5χ! τού, 1ς7. Αἰεχ. ἐςὶν ἐν ἀφροσύνῃ] “Μωΐμα ο 

ψεῖ. 1,4ἴ. καὶ ἡ ἐλπίς σα} καὶ ἱ ἐλπίδες σᾳ 8 Οοάϊοες ϑεγρὶ:. καὶ 
ἡ κακία] καὶ ἡ ακακιὰ τς). ΑΙεχ, καὶ ἡ κακίᾳ τῆς ὁδα σου] εἰ βἔπι- 

᾿πιαραδταιεπαενς ταλασνεμνττα, 

2[{|ε4: οἱ κα ἢ Νεῖ. Τα 

ΥΙΙ. Μνήσθητι ὅν] α ἦν Ομιγίο! νἱ, 268, Αἴβδη. 1, 844. τίς 
καϑαρὸς] οτι αδεις καϑαρος 11. καϑαρὸς ὧν] τ. τού, τότ, 48. 
Οομιρὶ. ὁλόῤῥιζοι] ολοριζοι 11, τς7) τόο, 249, 250, 217) 2 ζ2,) 2 84) 

4ς8, 46ο. ΑἸά. ΑἸοχ. 

ΝΠ]. εἶδον] ιδον᾿ 10) Σ 47: 20, 255. Αἰεχ. ροπῖϊ Ροίξ ατοπὰ 
2.9φ. τὲς ἄροτρ. τῷ ἄτοκα] σγαπίε: ρεδένια Ν εῖ. 1.31. οἱ δὲ σπεί- 
θοντες]} οἱ δὲ σπείραντες τιόι. ὀδύνας ϑεριᾶσιν] «δοίογες πιείμπι Υ εἴ. 
1.1. ἑαυτοῖς] εν ἀντοις 1Π1. αὐτοῖς 2ξς3.. 

ΙΧ. ἀπολδνται] ἀπωλοῦνται (6) 2:2. 
“ίγμ Ν εἴ. 1. 

ων Νεῖ. 1. ' 

Χ, Σϑένος] στόνος 1 57. ΑΙεχ. γένος Οοπρῖ. ,τερένις ΝΜ εῖ. 1,Δϊ. 
λέοντος] α 26ι. φωνὴ δὲ] α δὲ Ο γος νἱ. 481. ἐδ νον Νεῖ. 1,Δϊ. 

γαυρίαμα δὲ] α δὲ τιο. ΟΒιγίοίς. 1. εἶξ. εἰ νἱ, 268. γαξριαμα δὲ 
:όο. ἀγαυριαμα δὲ 4:3. γαῦνρ. δὲ δρακόντων) εἰ κἰαάϊμς ἀγαζοπεπι 
γεῖ. 1,3. 

οπὸ δὲ πνεύματος εἰ 
ὠφανισϑήσονται] αφανισϑήσεται ότι. δἰεηιοϊἑδη. 

ΧΙ. Μυρμηκολέων)] μυρμελίων (ας) 68. μυρμηκολέ. (Άο) τόο. 
μυρμηλέων ΑΙά. -Ἐ δὲ ΟἸἩγγίοῖς νἱ. 268. 
βορραν 251, 2.4. ϑήραν Οορ, σκύμνοι δὲ] α δὲ 130. 147, 254, 
2:6. Οοτηρὶ. ΟΠμγίοί. 1. οἶς, εἰ εαιε Ὑεῖ. 1.41. ἔλιπον] ελειπον 
450. ἔλιπον ἀλλήλους] α. το. ἀϊυϊ[ μπὲ ἱποίςοπε Νεῖ. 1,Αῖ. 

ΧΙ]. ΕἸ δέ τι ῥῆμα] φμοά (αὶ αἰἰφμοά νεγόκη Ν᾽ εἰ. 1.Αῖ. Εἰ δέ τι 

ῥημα--- ἀπήντησε) τρὸς ἐμὲ δὲ ἐλαλήϑη λαϑραίως ἐν κλοπῇ Οοπιρὶί. 
ἐγεγόνει} γεγόνει (ἢ) 4 ς2. ἐν λόγοις σου} ἐν ἐργοις σου 68. 
ἐϑὲν---ἀπήντησε] δδὲν ἂν τετων καχὼν συνηντῆσεν σοι 17. (ΑἸεχ. (Ὁ 
κ.) κἱλεὶ ἀογρ εἰδὲ αεεί δἰ Υ εἰ. 1,Αῖ. ϑὲν ἂν σοι] 5δὲν ἂν σοι 

τού, τἴο, 147), 251. 255) 2Ζιύ, 2:0, 261. 5δὲν ἂν τόο, τό:, 248, 249, 
2ζ0, 2432, 2ζ4. δ5ϑὲν ἂν 25)7.ἀ, στότων καχὸν] α καχον τού, στο, 

137) 138, 1305) 147, 1ύο, τότ, 248, 2ς1) 252) 2ς 7) 2:6, 2ς7, 2 0, 
Δύο, 261. τῶν κᾶχων τατων 244,0.ν ἀπήντησε) συνήντησε μοι 11]. 
ὑπηντῆσε μοι ςς. ἀπήντησε σοι τόρ, τότ, 248, 20, 2 ξζ2, 254,27. 

συνηντησε σοι 2490. πότερον οὐ] τότεροὸν ὃν ξξ. σοτερον ἂν ὦ τς7, 
249. ΑΙεχ. δέξεται] ἐδεζετο 240. 
τ ς7. (ΑΙεχ. οὐπὶ σὰ ἰπίεσ αποο5.)} εαρίέ ἀκγὶς πῆρα Νεῖ, 1. ἐξαί-. 
σία] δικαια (πιᾶτρ. 1Ὁ 4]. πι.} τοό. ῥγα πη. μὲ τ ς7. Αἰοεχ. πισγηΐβεα 

γεῖ. 14. ταρ αὐτῷ) ργϑπιῖτ. ἐξαίσιοι γαρ τς}. (ΑἸεχ. ἰῃῖογ υἢ- 
.05.}Ὲ  εξαισιον γαρ τραρ᾽ αυτὼω 4:1. 

ΧΙ. Φόξω δὲ] φοθος δὲ ςς,) τοῦ, ττο, 137) 138) 1397) 161, 248, 

ὥλετο] α΄ τόο. βοραν} 

σν δὲ ἐσπεδακας τς}, τόο, 249. ΑἸεχ. Ομ γίοῖ" 

δέξ. με τὸ ὃς} δεξ. σε το ες, 



.“ 

ὀφϑαλμωὼν μϑρ ἀλλ᾽ ἢ 

Ι. ὦ. Β. 

΄΄- 

΄ ᾿ς ΄ Ν ΄ Ἃ.» »" ΄ Ζςο, ιν ΄ ζά » Ὁ» 

συνήντησε καὶ τρόμος, καὶ μεγάλως μου τὰ ὁςὰ διέσεισε, Καὶ πνευμα ἐπὶ πορθσωπὸν μδ ἐπηλ- τς. 

9Ὲν. ἔφριξαν ὃξ μου τρίχες χαὶ σάρκες. 

ἢ αὖραν χαὶ φωνὴν ἤκχϑξον. 

) ΄ . Σ᾽» “2 ν Ν ϑι Ν Ν 
Αγέςην χαὶ οὐκ ἐπέγνων, εἶδον χαὶ οὐκ ἦν μορφὴ πρὸ 

ξζ΄ 4 Ν, ν»Ἅ»»ν ς., ϑ 4 ρὸ 

Τί γάρ » μὴ χαϑαρὸς ἐς αι βεοτὸρ ἐναντίον τοῦ 

Κυρίου ; ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῇ ἄμεμπ]ος ἀνήρ: Εἰ κατὰ «παΐδων αὐτῷ ἃ «σιςεύει, κατὰ δὲ ἄγ- 

γέλων αὖτ σχολιόν τι ἐπενόησε. Τὰς δὲ. χατοιχᾶγτας οἰκίας πηλίνας, ἐξ ὧν χαὶ αὐτοὶ ἐχ τοῦ 

αὐτῇ πηλὲ ἐσμεν, ἔπαισεν αὐτὰς σητὸς τρόπον, Καὶ ἀπὸ πσρωῖϑεν μέχρι ἑσπέρας οὐκ ἔτι εἰσὶ, 
“παρὰ τὸ μὴ δϑύνασϑαι αὐτὰς ἑαντοῖς βοηδῆσαι, ἀπώλοντο. ᾿Ενεφύσησε γὰρ αὐτοῖς χαὶ ἐξηράν- 

ϑησαν, ἀπώλοντο πταρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸς σοφίαν. 

ἘΠΙΚΑΛΕΣΑΙῚ δὲ εἴ τις σοι ὑπαχέσεται, ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψη. Καὶ γὰρ ἄφρονα 

ἀναιρεῖ ὀργὴ, πεπλανημένον δὲ ϑανατοῖ ζῆλος. Ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας, ἀλλ᾽ 

εὐθέως ἐξρώϑη αὐτῶν ἡ δίαιτα. Πύῤῥω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας, χολαξρισϑείησαν 

δὲ ἐπὶ ϑύραις ἡσσόνων, καὶ οὐκ ἕςαι ὁ ἐξαιρόμενος. 
᾽ Ν Ν 9 ρο 9 3 ή »» 9 ΄ 9. “Ὁ ε 95 [4 

αὐτοὶ δὲ ἐκ χαχῶν ἐχ ἐξαίρετοι ἔσονται" ἐχσιφωνισϑείη αὐτὼν ἡ ἰσχύς. 
κῷ . ᾽΄ ο 94,Ν 9 3.ϑ., 3 ΄ 7 

τῆς γῆς χύπος, δδὲ ἐξ ὁρέων ἀγαθδλαςήσει “πόνος. 

249, 250,2 52, 254) 255) 256, 2:7, 2ς8, 2.0, 26ο, 26:. Αἰά. φοῦδος 
147. φοξοι τς7. ΑΙεχ. Φόξῳ δὲ---νυχτερινῃ] ἐν ἐκπλήξει ἐπ᾽ ὁρά- 
ματός μ8 γυχτεριν ΟΟΙΏΡΙ. ϑοινίπικιπε δὲ εἰππογεηε ὐμδτω Υ Νεῖ. 1. 
καὶ ὶ ἤχῳ] χαν χω δὲ 147). καὶ ἤχων (ἢς) 4.ο.ἁ ἤχῳ νυκτερινῇ] 
ἤχῳ νυκτερινὴ τού, 110, 137, 138, 130, 157, τότ, 249, 2ξς; 36, 

ἐπιπίπἼων] ἐπίπ-. 2ς7, 4ς8, Δύο, ΑἸά. ΑΙεχ. ἠχῶν γυκτερινῇ 26:. 
τῶν (ἔς) ΑἸὰ. 
δοπιίπες Δ εἰ. 1.,Δῖ. 

ΧΙΨΝ. Φρίκη] φρικη δὲ ςς, τού, 110, 137», 138, 130, 147.) 1570 161, 
448, 2490, 250, 251) 252) 253) 2545 2ε5γ) 4., 5ς7, 5ς8, 2ςο, ἀ6ι. 

Οοπιρὶ. (Αἰεχ. οὐπὶ δὲ Ἰηίεῦ ὑπςο8.)} μοι συνήντησε) ἴτ. 1ς7, 160, 
2:4. ΔΙ, καὶ τρόμος] 2:1. μου τὰ ὀςἃ] τὰ οξα μον τοῦ. 
διέσεισε] συνεςησεν ξ ς. συνεσεῖισε τού, 110, 137) 138, 139» 147.157, 
το, τότ, 248, 249, 230, 2:1) 2ζ2, 253) 2.47) 26, 2:7. 2:8, 2ς0, 

46ο, 46ὅτι. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. αἀνεσεισεν 25 5. 
ΧΡ. Καὶ πνεῦμα] καὶ τὸ τῦνευμα 137) 138) 139, 147, 250, 25 ζ, 

4:8, 2Ζ6ο. οταν ἐϑυμηθϑω τσερι Θεξ σαντα μοι φοδερα φαινεται" καὶ 
τὸ σνευμα Ζςό. Καὶ τγόῦμα--ἰπῆλϑεν] ἃ ἃ δια τξ τοροσωπ ὠχετο 
2:2. τῦτρ. ἐπὶ τρόσωπόν μου] δια τῇ τοροσωπὰ μὲ (πιδτρ.) 161, 
248. ἐκ αείονε κεϊλὲ Ν ει. 121. ἐἔκηλϑεν] οοαγὰ Νεῖ. 141. καὶ 

σάρκες] και αἱ σαρκες 2:2. 
ΧΥ͂Ι. ᾿Ανέρην] ργατηϊ. καὶ 249. ΑἸεχ. ᾿Ανές. καὶ ἐκ ἐπέγν.} 

ὦ εςιν καὶ οὐχ ἐπι γνωσομαι 4:4. εἶδον] ιδὸν τόο, (2ἴο. ἔς οοπῆλη- 
ἴεζ.) 2 δ. ΑΙεχ. ρο ὀφϑαλμῶν μον] “πίε ζαείενε σιεασε ει. 1,.Δῖ. 
ἄλλ᾽ ἢ ὅς. δὰ ἤη. σοι. 249. (ἀ σαγαρε Ιἄπέμηι οἰ φοζέπε σηάϊεδασι. 

γε ει. 1. 
ΧΨΥΤΙ. μὴ καϑαρὸ----Κυρίου] ὡς οὐκ ἔς, βροτὸς καϑαρὸς ἐναντίον 

Κυρίς ΟΒιγίοί, 1. οἷ. ἐναντίον τῇ Κυρίς} ΛΎῪΣ τς τού, 110, 137», 
138, 139, 1479 157» 160, 250, 251) ζ2,2.03,)254)η2 5) 26,2 ς8, 260. 

ΑΙά. ἔναντι υρίου ΑΙεχ. ΟἸεπι. οπι. ἘρΙΠῆ 1. δὰ Οοιμιῃ. δ. 20. 

ἢ ἀπὸ] καὶ ἀπὸ ΟΒιγίο. 1. οἷ. ἀμεμπῖος] βπε νιαεαία ει. 1,δῖ. 

ΧΥΤΙ. Εἰ κατὼ τυαΐδων] εἰ κατὰ ἁγίων ὠγγέλων Αἴῃδη. ἱ, ς 39. 
κατὰ δὲ ἀγγέλων] εἰ αὐοεγες. ααφείος Ν ῖ. 1,δΔῖ. σχολιόν τε] ἣ 

τρεηπἼην αντὼν τὴν φυσιν ἐποιῆσεν 515: τΔΓρ. ῥγαυν  γσωΐά εῖ. 1.δΔῖ. 

ἐπενόησε) γερεν ἱ Νεῖ. 1Δϊ. 
ΧΙΧ. Τὰς δὲ κατοικ.] εα δὲ τὰς κατοικ. 240, 2 4. Αἰεχ. 

Ομγίοί. 1. 4:8. ἔα δὲ, οἱ κατοικᾶντες ΟἸετη. Ἐοῃι. ]. οἷξ. 
ἐξ 5 111. ΟΒιγίο, 1. οἷι, ἀφ φείδως εῖ. 1.211. καὶ αὐτοὶ δια. δὰ 
Άπ. σοπι.}] καὶ αὐτοι ἐκ τὰ τροπε δόι.0 ἐκ τῷ αὐτῷ] α αὐτῷ 2:0. 
ἐκ τῷ αὐτῷ τὴλξ] ροπηϊϊ ροῖξ ἐσμεν ΑἸεχ. Ομιγίοῖ: 1. εἴ, ἔπαισεν 
αὐτὰς] ἐπεσὲν αὐτῆς τιο. σητὸς] σιτος τιοθ.Ὑ σητὸς τρόπον] “4η- 
φιαπα ἐΐπεα Υ εῖ. 1,δῖ. ἜΝ 

ΧΧ. Καὶ ἀπὸ τπρωΐϑεν] καὶ ἀπὸ τρωΐ τού, τότ. χα καὶ ΑἸεχ. 
μέχρι ἑσπέρας] ως ἐσπερας ς᾽, τού, ττο, 137ν 130, 147,17) 160, 

161, 248, 250, 2:1, 252,2 53,24) 359 46, 257,2 8, 299. 26ο, 461. 
Οοπιρὶ. ΟἸεη). Άσπι. 1. οἴ. ἐκ ἔτι εἰσὶ} ῥγαβιν. καὶ ΑΙοχ. ἰηΐεῦ 
ἀΠΟΟΒ. παρὰ τὸ μὴ] ργαπηῖτι, καὶ 24. (ΑἸεχ. ἰῃΐεσ ὑποοβ. ω) 
παρὰ τὸ μὴ δύνασϑαι αὐτὰς] εἰ φμοά πον ῥαδμπι γεῖ. 1,21. ξαντοῖϊς 
βοηϑ.] αυτοις βοηϑ. 45. 

ΧΧΙ. ᾿Ενεφύσ. γὰρ αὐτοῖς] συνεζηρεν τὸ ὑπολειμμα εν ἀντοις τότ. 
πΊΆΓΕ., ἢ) οπ αὐΐων ροΐξ υπολείμμα, 248. Οοπηρί. α γὰρ ΟἸεπ). 

ἐπιπίπίων φόξος Ὁ ἐπ᾿ ἄνθρωπες] “ἰεεϊάεπίς δγιοτε ἐπ 

α δὲ 
ἐξ ὧν] 

εὐθέως] αλλ᾽ εὐϑνς ςς. Αἴεχ. 

ἊἋΑ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον, δίχαιοι ἔδονται, 
» . 4. ϑῳφ».» 9 

εἰη αὐτὼ Οὐ γαρ μὴ ἐξέλϑῃ ἐκ 
ρ᾿ ΄ . ΄ς ᾿, 

Αλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται χύπῳ, νεοσσοὶ δὲ 

Ἀσοπλ. 1. οἷ, «432 ανι! ἐπίνα τος ΜΝ εῖ. 1μδῖ. αὐτοῖς} α 2:3. ἄντες 

2... καὶ ἐξηρανϑ.} ἐζελιπον 248. τΏλῦρ. κα Οὐρὶ. δἰ σγμέγαεὶ 
ψεῖ. 1.2. καὶ ἐξηράνϑησαν--ἔχειν} α ουπὶ ἰηϊεσιηθά. 4.3. ἐξη- 

ἐτελεύτησαν ΑἸεχ. ΟἸεπ). Εοηι. 1. οἶξ. 

ἐξελιπον 2.2. τιᾶῖσ. ἀπώλοντο ὅτε. 
ράνϑησαν] ἐζελιπον τότ. 
εαἰπώλοντο] ἀπώλον (ἢς) 147. 
δα βη. ςοπι.} καὶ ταρὼ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς σοφίαν ὠπώλοντο. ΑἸεχ.᾽ 

αὐτὲς] ἀντοις ἑπιεγιεγμηῖ, σία πον ἀαδεδαπὶ (αρίεπίίασι. Ν ει, 1,Δϊ. 

1375 130, 147, 248, 26, Ζ6ο. ΟοτηρΡΙ. αὐτὲς σοφίαν] ἰτ. 29. 

ΚΕΦ. ΙΝ. 

16. 

τὴ: 

18. 

Ι. Ηος ὠᾶρ. δἀϊιπρίτις ργαοθάεμε ἴῃ Ἐά, Αἰάϊπα. Ἐπικαλέ- 
σα!} ἐπικαλεσε 12)5.Ὁ Ἐπικαλ. δὲ] ἐπικαλ. δὴ ΑΙεχ. εἴ τις σοι 
ὑπακχ.} Α' φωῖς εἰδὶ τοξοπάξαι Υεῖ, 1,λϊ. σοι ὑπακ.} σου ὑπακ. 1 ς7, 

2.4. σὰ εἰσακόσεται ΑΙεχ. ἢ εἴ τινα] κα εε τόο. ογγέλων 

οὐ γίων] τ. ςς) 2 50, 457. ΑΙεχ. ὄψη] οᾧει τού, 137, 139, 147, τόο, 
τό, 251) 2:6, Ζόο. Οοτρὶ. ΟΙεπ. Ἀοι,. ]. οἷξ. 

11. τοεπλανημένον] ρῥανυκίωνα ΜΡ. 

ΠῚ. ἄφρονας} ρτατνῖε. καὶ 5:4. ῥίφαν] ριζας ἐς, τού, τιο, 
137» 139), 147, 157) 1όο, τότ, 448, 249, 250, 554, 2:4.) 2:6, 2:7, 
2:8, 2:09» Ζ6ο. Οομρὶ. Οἴεπι. Άοηι. 1. οἷζ, 
ξξ, 137) 130) 240, 2ς1) 293,24, 2ςζ) 236, 2ς7, 28), 26. ἀλλ᾽ 

ὥλλ᾽ εὐθέως ὅτε. δὰ ἔπη. ςοπι.] καὶ 
κατηρασάμην τὴν εὐπρέπειαν αὐτῶν τοαραχρῆμα. (οπιρὶ.. εἰ σεαΐο- 
δἰκὶ ρε εν πὶ εις βαϊῖνι. ΜΡ. ἐδρώϑη αὐτῶν ἡ δίαιτα] ἡ δί- 

αιτα αὐτῶν ἐδρώϑη ΑΙεχ. εονποβα 6 ξογαηε ἐὐπυεηαιῖο. γει. 1.ϊ. 
ΙΝ. γίνοιτο οἱ υἱο}} γένοιντο σοὶ νιοὶ ςζ. κακοὶ 252. 

ξρισϑείησαν] κολαφισϑειῆσαν τ10. χολοδρισϑειησαν 2:2, 2:3. κο- 
λαδρ. δὲ] α δὲ ας. ΟἸεπι. οπι. 1. οἷ. καὶ ἐπιτριδήσονται Οοπιρὶ. 
κολαξρ. δὲ --ἡσσόνων] εἰ (ΟΜΙΕΥΩΜΓΜΓ Ομ] ς 14πμώ: ἐπρίογερε Νεῖ, 1,Αῖ. 

ἡσσόνων] μικρῶν, αγύων (ἔς: πλᾶγρ. Ὁ αἱ. π.} το6. α 2ς1:. ἡσσονον 
252. καὶ οὐκ ἔςαι] καὶ εκ ἐςὶν τού. 

ν. ἍἋΑ γὰρ---ἔδονται}. α οὐπὶ ἱηίεπηεά. 2.0. ἔκεῖνοι ]} αὶ 251. 
ἐκεῖνοι συνήγαγον ] ἐκείνοις ἡτοίμαςαι ΟἸεπι. οπ. ]. οἶξ. συνήγα- 

γον} εϑερισαν 1Π1, (16:1, 248. ἔιρτὰ 11π.) 549. Οοπιρί. ΑΙ4, συνήγ. 
δίκ. ἔδονται] ἐϑερισαν "τοιμασαν πεινὼν φάγεται 252. ΤΊΆΓ. δί- 
καιοι ἔϑονταν] τεεινῶν φάγεται (ΟΡ. αὐτοὶ δὲ---ἴσονται] αὐτοὶ δὲ 
τρὸς ἐνόπλων ὠρϑήσονται Οοπιρὶ. Οἵ. ],. ἐκ ἐξαίρετοι] α ἐκ 68. 
ΑἸά. 

ἐϊδεγαόμπιεν Ν᾿ εἰ. 1.δἴ. 

νισϑειη 26ι. Ρτϑτηῖτῖ. καὶ ΑἸεχ. 
1: ζογεἰ μαο δΟΥΉ Ὲ, γψεῖ. 1. 

ΝΙ. Οὐ γὰρ μὴ --κόπος] οὐ γὰρ ἐξελευσεται ἄπο χϑνεως οδυνὴ 

(πιᾶγρ.) 1ό:, 248. ἐξέλθῃ] ἐξελϑοι τ6ο. 
ΑΙεχ.. ἀναδλαςήσει] βλαςησει τού, 261:. 

ΨΙΙ. γεννᾶται κόπῳ] ἐν κόπῳ γεννᾶται ΑἸεχ. 
ἐν 110, 137) 138) 130.) 147, 250, 2ς1) 2539. 258, 2όο. νεοσσοὶ δὲ] 
α δὲ Ογεῖ!!. ΑἸεχ. οι. ἱ. ραγί. '. ρΡ. 28. καὶ νεοσσοὶ ΟΒιγίος. νἱ. 268. 
γυπὸς} ἀετῶν ς 5) 110, 1379 138, 130) 147, 157, 1όο, 161, 248, 2409, 
250, 2ξ19 (252. ΤΠΔΓΡ. γυπὼν) 253, 254.) 2ςς,) 236, 2ς7,) 2558, 46ο. 
Οοπιρὶ. γυπῶν ΑΙεχ, Ομιγίοίξ. ἰοο. οἷς, εἰ νἱ. 48:1. τὰ ὑψηλὰ] 
α τὰ ΟΒιγίοῖι νἱ. 268. 
111. πτοέτονται] τεταντὲς ξς. τετανται 110, 137) 138) 130» 147» 

ἰκσιφωνισϑείη] ἐξαφανισϑεη τοό. εκσαφα- 
ἐκσιῷ. αὐτῶν ἡ ἰσχύς] ἐχῤαυτία- 

«τόνος ]} «οἷον Νεῖ. 1 Δἴ. 

ἐξαίρεται ἔσονται] εξαιρεϑησονται τού, 1ς 7, 249, 26τ. ΑἸεχ.. 

ἐκ τῆς γῆς] α τῆς 257... 

κόπῳ] ργεγαϊεῖ. 

τὰ ὑψηλὰ πέτονται] αἰιίβεπιε νοίακε Ν εἰ. 

βάλλοντας] βαλοντας 

κολα- ς 



ΚΡρΦιν. 

8. 

9. 

[0. 11. 

12. 

13. 

4. 

15. 16. 

17. 

ι8. 

10. 

20. 21. 

22. 

23. 24. 

26, 

Ι Ω 

γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται. 

Β. 

Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι Κυρία, Κύριον δὲ τὸν πάντων δε- 
7 » ͵ Ν »“" ᾽ .. » ᾽, Ψ 7 . 7» Ζ΄ ρν»ν»»ν 

σπότην ἐπικαλέσομαι, Τὸν ποιδντα μεγάλα χαὶ ἀνεξιχνίαςα, ἔνδοξά τε χαὶ ἐξαίσια, ὧν ἐκ ἔς ιν 
) ἐγ . εν ΣΝ κ᾿ "“ 9 Ζ Φ »ν.:Ἥ »Ὅ5.ὄ εἐὲ»» “-. - “ 

ἀριϑμὸς, Τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, ἀποςέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπὶ ὅρανον, Τὸν ποιᾶντα τα- 
᾿ Ι ᾿ ΄ ; ᾿ 

πεινὰς εἰς ὕψος, καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα, Διαλλάσσον)α βουλὰς πανόργων, χαὶ ἃ μὴ ποιή- 
ς ρ᾿ » »᾿» 3 φ’ 

σεσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἄληνες. 

ἐξέςησεν.. 

Ὁ χαταλαμξάνων σοφὲς ἐν τῇ φρονήσει, βελὴν δὲ πτολυπλόχων 

Ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σχύτος, τὸ δὲ μεσημξρινὸν ψηλαφήσαισαν ἶσα. νυχτί.. 

᾿Απόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ: ἀδύνατος δὲ ἐξέλϑοι ἐχ χειρὸς δυνάςου. ἘΕἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπὶς, ἀδί- 

χου δὲ ςόμα ἐμφραχϑ εἴη. Μαχάριος δὲ ἄνθρωπος. ὃν ἤλεγξεν ὁ Κύριος, γεϑέτημα δὲ '“σαντο- 
΄ . 9» 7 ΣΝ ΙΝ Ε "᾿ ρ᾿ ν 7 3 2 » ᾿ ς 

χράτορος μὴ ἀπαναίνου. Αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, χαὶ σάλιν ἀποχαϑίςησιν" ἔπαισε, χαὶ αἱ 

χεῖρες αὐτϑ ἰάσαντο. 
χαχύν. 

147, τόο, τότ, 248, 250, 2ς2, 2ξ ξ) 2 6, ς8, 26ο. (οπρ!. ΑἸά. Ογ- 
Τ1}}, ΑἸεχ. 1. οἷτ, Ρ. 222. 

ΨΙΠ. Οὐ μὴν--Κυρίου] ζύκως εἰ ἐρο ἀεργεσαδον οπείπεσι Υ εἴ. 

1Δι. Οὐ μὴν δὲ] α δὲ 2:6. οὐ μὴ δὲ ΑΙά. . ἀλλὰ ἐγὼ] αλλ’ 
ἐγὼ ςς, 110, 2ςς, 2.6, 2:8, 2.9. καλλα και ἐγὼ τότ, 248. Οομρὶ. 

Κυρίου] τε Κυριον τς7. “Ὁ Θεῖ ἀὶ Κύριον δὲ] Θεὸν 68.᾽ κα δὲ 
1309, 1479) 256. α Αἰά. τὸν τάντων δεσπότην] τὸν τταντοκρατορα 

1Π. τῶν τσαντων δεσποτὴν 26. (ομηρί. 
ΙΧ. Τὸν ποιᾶντα] ποιεῖ γὰρ Ογη]}. ΑἸεχ. τοπι. ἴ2. Ρ.. 351. ἀἔν- 

δοξά τε καὶ ἐξαίσια]. μαῦρες τε καὶ ἐξαίσια 0 κ΄ ΑἸεχ. χίογϊβεα εἰ 
ἱπρεκιία Ὑ δἰ 1.1. ἢ 

Χ. ἐπὶ τὴν γ5ν] ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς (ουπὶ πρόσωπον Ὁ ας ἴῃ 
εἰιαγαᾶ. πιϊπογε) Αἰαχ. μιρέν αείονι ἐετγις Ν εῖ. 1.21. ἀποςέλλοντα 

ἐπι πρόσωπον ἐξωτάτων (τηΆγᾳ.) τότ, 248. ργαεπιῖτι. τον 249. ΑἸεχ. 
ὠποςέλλοντα δίς. δὰ βη. ςοη.} εἰ πλεῖ ἀφματα [μὸ εαΐο; Ψεῖ. 1,Αῖ. 

ΧΙ. ταπεινὰς] ἱπήγπιος Υ εἰ. 141. ἀπολωλότας) ἀπηλκπισμενες 
(ὥωργὰ 1ϊπ. 80 ]. τ.) 2 ς7. ἱπιροάδιος ει. 1. ἐξεγείροντα] -1- εἰς 
σωτήριαν 240) 254. (ΑΙεχ. Ὁ Νὰ ἴῃ οδαγδᾶ. πιϊποσο.) 

ΧΙ]. Διαλλάσσοντα) διαλασσων τόο. Ὀγαετητί. τὸν 540. (Αἰεχ. 
εἰ Βαδεξ τοῖυαὶ σογηπι. {00 56) διασκέδαφοντα Οοτρί. καὶ οὐ μὴ 
ὅς. δὰ ἢμπ. σοπλ.} κέ ποθ γαεία! ὑπαπμς δογμα νεγί!αίενι. Μεῖ. 1,Δϊ. 

ποιήσασιν] τοιησωσιν τοῦ, ττο, 137») 138, 130, 1477) 1ς7,) τόο, τότ, 
2.0, “ς2. 2ςς, 2:6, 26ο. (οπιρί. 

ΧΠΙ. Ὁ καταλαμδάνων) καταλαμδάνει Κύριος ΟΠ Ιγίοίς. 1. εἶς. 
ἐσοφὲς] ρτατρῖις, τὰς ΟΠγγίος, 1]. ες. ἐν τῇ φρονήσει] -[- αὐΐων 2 ς 4. 
Αἰεχ. ἐν φρονήσει αὐτῶν Ομιγίοί 1. οἷ. βελὴν δίς. δά δη. ςοπι.} 
εἰ εοη βίην υεγψμίογεμη ἐχίεγγε!. Ν᾽ εἰ. 1,Δῖ. βελὴν δὲ] βελας δὲ 1Π|, 

2:7). καὶ τὰς βελὰς ΟΠιγίο. 1. οἷ. τοολυπλόκων] ργαπιϊξ. τῶν 
Ομιγίοῖ: 1. εἰς. ἐξέςησεν)] - βελη δὲ σκολια ταραχϑησεται 
(πιαγ.) τότ, 248. εξεσησαν «τό. ἐξιςᾷ ΟἸγίοίς 1. εἰϊ. 

ΧΙΝν. Ἡμέρας] 15 4ϊο Ν εἰ. 1,21. Ἡμέρας---σκότος] ἐν ἡμερᾷ 

αὐτοις συναντήσεται σκοτος 340. ΑΙεχ. συναντήσεται] συναντησατε 
26ιτ. συναντήσεται αὐτοῖς] συναντήσεται αὐτῆς 137, 3.0. τὸ 
δὲ το. δὰ βη. οοπι.} εἰ ἐσηφμαπι ποῦϊε ραϊραόμπι ἱπ νιεγίἀΐε. Υ εἴ. 1,δῖ. 

ψηλαφήσαισαν) ψηλαφησασιν 68, ψηλαφησειαν 240. ΑἸεχ. ψηλα- 
φησαιεναςι. ψηλαφήσεσιν ΑἸά. 

ΧΝ. ᾿Απόλοιντο δὲ] ἀπώλοντο δὲ 139. ἀπολλυντο δὲς, αὐ, 26ι. 
Εἰ ρεγεαπὶ Ν εῖ. 1.21. ἀδύνατος δὲ] α δὲ τού, 139, 147.2:16.5Ὀ. ἀαδύ- 

νάτος δὲ ὅς. τὰ ἤη. σοῃ,.} εἰ ἐργεαϊαίμτ οἷς πιᾶπε ροίομ! ἐς ἰηβγηεαςο Ν εἴ. 

1... 
ΧΥῚ. Εἴη δὲ] καὶ εἴη ΑἸεχ. 

κα δὲ] καὶ αδικε 240. ΑἸεχ. 
οὐβγμαιαγ. Νὶ εἴ. 1,Δϊ. 

ΧΥῚ]. Μακάριος δὲ] α δὲ ΟἸεαν). Εοπι. ἘρΠξ, 1. 4 Οοτίηιι. ξ. ςό. 
ὁ Κύριος] Κυριος ἐπὶ τῆς γῆς 2.4. -Ἐ ἐπὶ τῆς γῆς ΑἸεχ. ἰπίογ υὑποο8. 
νεϑέτημα δὲ] οογγερείομεπε ἐγζο Ν εἴ. Τιαῖ. ὥπαναΐνου) ἴαρτα νὸς. εξ 
ποῖδ γεργο γι οηἱβ ΔὉ Αἱ. πι. τοό. 

ΧΥ͵ΙῚ. Αὐτὸς γὰρ ἂς. αἀ ἤη. οοι.] γε ἀοίογε ζαεὶ!, εἰ γενιά μὰ 

«ἴα! : ρεγεμ!) εἰ πιαπῖς ἐγ. (απαί. Οτίρεῃ. ἵν. 574. 70{6 ἐπίνε «οίογονι 

Μαεὶ εἰ ταγίανι πιοείαν : ρβέγοιἐ εἰ πάππε ἐγως (απαῖ. Ν εἴ. 1.41. ἀλγεῖν] 

αλυγῖν (ἔς; πιᾶγρ. αὖ αἱ. πι.} τού, ἀλγεῖν ὅζο.}] μοτωσει χαὶ ἐπι- 
γο:. 1Π. 

ἀδυνάτῳ] ττωχῷ ΟομρΙ. ἀϑὲ- 
ἀδίκε δὲ ςόμα ἐμφραχϑείη] εἰ ἐπίφωις 

Ἑξάχις ἐξ ἀγαγχῶὼν σε ἐξελεῖται, ἐν δὲ τῷ ἐδδόμῳ, οὐ μὴ ἄψηταί σου 

Ἔν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ ϑανάτου, ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε. ᾿Απὸ μά- 
ςιγος γλώσσης σε χρύψει, χαὶ ἃ μὴ φοδηϑῆς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων. 

ΖζΤ ),5ιᾺ, Ν, ζά 3 [4 3 νΝ “ρ΄ δὲ Ἂν 4 3 ζά ξ΄ 

γελάσῃ! ἀπὸ δὲ ϑηρίων ἀγρίων ἃ μὴ φοδηϑῆς" Θηρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσεσί σοι. 

σῇ ὅτι εἰρηγεύσει σου ὁ οἶκος" ἡ δὲ δίαιτα τῆς σχηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ. 

26. τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέχνα σου ἔςαι ὥσπερ τὸ παμξότανον τὰ ἄγρδξ. 

᾿Αδίχων καὶ ἀνόμων χα]α-- 
Εἶτα γνώ- 

Γνώσῃ δὲ ὅτι “πολὺ 

᾿λεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ 

δησει 2.5. τηᾶξ. ἔπαισε] παταζει 111. ἐπαίΐξεν ΟἸεπι. Κοηι. 
Ι. εἶ, καὶ αἱ χεῖρες αὐτῷ καὶ ὁ Κυριος αὐτε Ζ6:. ἰασαντο] 
ἰάσατο τού, Ζ6:. ἰάσονται Αἴεχ. 

ΧΙΧ. ἐξ ἀναγκῶν] ργαπηῖμ. τὸν ἄϑωον ΟΠ γγίοίε. 1. οἷ. σε 
ἐξελεῖται} α σε ςς. τ. τοῦ, 1109 137.1389 130,17, 160, 249, 2 ο, 
22, 2ς4γ)2ςς, 2:6, 2ςγ), 259, 260. Αἰδεχ. ΟἸεπι. οι. ]. οἶτ. ἐξελεῖ- 
ται Κύριος ΟἸτγίοῖς. 1. οἶς. ἐν δὲ τῷ ἑδδόμῳ] καὶ ἐν τῷ ἑδϑόμῳ ΟἾτγ- 
[οἵξ. 1. οἶς. εἰ τα (ερείπιο Ν εἰ. 1αἴ. ᾿ οὐ μὴ ἅψητ.] εχ, ἀψεται 240. 
ΑΙοχ. ΟἸεπι. σου. 1. οἶς. οὐ μὴ ἅψεται ΑἸά. ἄἅψηταί σου] α σου 
:ς). ἅψεται αὐτὰ ΟΠιγίοί. Ἰ. εἶς. 

ΧΧ. ἐν πολέμῳ δὲ} , δὲ 138, αςς. καὶ ἐν τολέμῳ ΑΙεχ. ἐκ 
χειρὸς σιϑηρου] ἄε νιαπε ἱηζεγπὶ Ν εῖ. 1,δῖ. λύσει σε] βθυσεταᾶι σε 

1,249. 

ΧΧΙ, ᾿Απὸ μαάς!γος) ργαπμτῖ. καὶ 240. ΟἸδπ). Ἀσηι. 1]. εἶ. σε 
κρύψει] ἴτ. 249. ΑἸεχ. σὀι(τοκπέγὶς Ψαὶγ. καὶ οὐ μὴ] α μὴ 249. 

ΑΙεχ. καὶ οὐ μὴ το. δὰ ἤη. σοπι.7 πέφκε εἰσιεδὶς, πέσεσ (μρεν υεπίεη 

εἰδὶ ππαῖα. Ν εἰ. 1.41. - φοξηϑῆς] φοδηϑησει ςς, “ς6. φοδηϑηση τοῦ, 
110, 137, 128, 120) 147) 157) 160, 1τόϊ1, 249, 2ζ0, 2:2, 2.3) 2 4, 

οξςς, 2ς7, 258, 2ς9, 26ο. Ο(ομηρὶ. ΑΙεχ. ΟἸεπι. Κοπι. 1. οἶς. φοῦδη- 
ϑεὶς ΑΙά. ἐξπὸ κακῶν] α ἀπὸ ΟΙεπι. Άοηι. ]. οἶϊ. “ ἐριγομένων] επ- 
ἐρχομένων 147, (252. πηᾶγρ.) 4ςς,) 2:6, «ς8, 2:9, 26ο. Ο(ἸΙεπ;. Ἀοῃι. 
Ι. οἴ. απερχομένων 5249. -- οπὸ ἀνδρὸς λαλᾶντος μηδὲν ἀγαϑόν. 
Αἰά. καὶ οὐ φοδηϑήσῃ ἀπὸ ταλαιπωρίας, ὅτι ἐλεύσεται ταλαιπω- 
ρία. (πε ηςο5) Αἶδχ. 

ΧΧΙΙ. καταγελάσῃ] καταγελασει 2:6. ἀπὸ δὲ ϑηρίων ἄς. αὐ 
Άη. ςοπ1.] εἰ )έγοοίεπιος δοβίας πο ἐἰπηεδὶς Νεῖ. Τ,Δῖ. ϑηρίων ἀγρίων] 

ϑηρίων αγρα 130. ϑηρίιων τὴ; γῆς 249. ϑυρίων (0) αγρξ ὡφῦ. 

τῆς γῆς ΑΙεχ., οὐ μὴ] α μὴ 130, τόο, τότ, 240, 252,23, 26. 
Οοπιμβὶ. Αἰεχ. φοδηϑῃς] φοξηϑησῃ τού, 110, 137, 138, 139, 147, 
τόο, τότ, 2489 249, 230, 252) 253) 2ζ47) 25.) 2:6, 2ς7,), 253, 2.0, 

26ο, 26:1. (ορὶ. ΑἸά. ΑἸοεκχ. 

ΧΧΠΙ. Θῆρες γα) α γὰρ τού, 130, 1.4.7. 36ο, 246ι. Ογη!. ΑἸεχ. 

νοἱ. ἰἱ. Ρ. 426. θύρες (ἢ) 2 ς6. Θηρες γὰρ ἄγριοι] ϑηρες αγρου 
137. ὅτι μετὰ τῶν λίϑων τῷ ἀγρξ ἡ δια ϑήκη σου, καὶ τὰ σπρία τεε 
ἀγρξ ΑἸ4ά. εἰρηνεύσεσί σοι] -᾿- οτι μετὰ τῶν λιϑὼν του αγρα ἡὶ δια- 
ϑηχη σα, καὶ τὰ ϑηήρια τε ἀγρε εἰρηνευσασι σοι, και γνωσῆ ὁτι ἐν εἰβηνῆ 
τὸ σκήνωμα σου, καὶ ἐπισκοπη της εὐπρέπειας σου ἃ49. “ ϑῆρες γὰρ 
ἄγριοι εἰρηνεύσασί. σοι ΑἸά. Ἔὅ ὅτι μετὰ τῶν λίϑων τὰ ἀγρε ἡ διαϑή- 
Χη σου; καὶ τὰ ϑπρία τέ ἀγρε εἰρηνεύσει σοι. καὶ γνώση ὅτι ἐν εἰρήνῃ 
τὸ σπέρμα σου καὶ ἐπισκοπὴ τῆς εὐπρεπείας σε, καὶ οὐ (πιᾶγρ. σὺ) μὴ 
ὡμάρτης. (Ὁ 3) ΑΙεχ. 

ΧΧΙΨ. Εἶτα γνώσῃ} καὶ εὶ μὴ γνωση (ΑἸ δΪ εἶτα γνωσὴ) 240. 
ἡ δὲ---σκηνῆς σου] καὶ ἐπισκέψει ὡραίοτηταά σου (οπρρὶ. ἢ δὲ δίαι- 

τα] καὶ δὲ διαιτια ςς. ἡ δὲ δίαιτα ὅτε. αὰ ἔπ. σοπι.]., 249. εἰ 14- 

δεγπάομἶὶ {αὶ οὐποεῃ (πο πορ ῥεγραδὶ! νεῖ. 1,8ϊ. οὐ μὴ] ργαπηῖῖ. 
καὶ Οοπιρὶ. οὐ μὴ ὡμαρτῃ) οὐ δυσπαργησηὴ 548. ἀμάρτῃ] 
ἀμαρτήση (Ομ. 

ΧΧΝ. Γνώσῃ δὲ] καὶ γνώση ΑΙεχ. ΕἾ ες Ν ει. 1[μἈτ. ὅτι] 

τοολὺ] φαοιῖ πιμΐίκα ἐγί! Νεῖ. 1. τὸ σπίρμοα σου] α σον “ς6. 
τὰ δὲ τέκνα σου] τὰ δὲ ἐκγονὰ σου 110, 147, 1619 248, 240, 2ςο, 2ςξς, 
28. Οοπρί. τὰ δὲ εγίονα σου 1379 138,.139, 26, 26ο. 

Η ἢ 

ἔς αι] 



, . “ , ᾿ 

ο΄ ἀα Μ' χὰ γιν., 

»ἢὔ δεῖς τὴ τὸ 
“νὰ, ὃ σης . οωὦ. 

Ἵ » 

 Υ ΤΟ 
Ἶ) 

Ψ ρ Ψ Ν Ὺ 4 ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ χαιρὸν ϑεριζόμενος, 

Ι΄ 8Β. 

ἊἋ Ὁ β ζ΄ “ )ΔΑμφῳ ἢ ὥσπερ ϑιμωνία ἄλωνος χαϑ' ὥραν συγχομι- 
ρ»᾿ ΠῚ -ο [ων φ, 3 ’ ἰδὲ ’ 33 [αΥ 3 ΄ ;ς ῆῃς [ω βῳ Ἃ, 

σϑεῖσα. ᾿1δὲ ταῦται ὅτως ἐξιχνιάσαμεν' ταῦτά ἐςιν ἃ ἀχηχύαμεν' σὺ δὲ γγῶσι σεαυτῷ, εἴ τι 

τ φνῶϑι σεαυτῷ] γνωδι σεαυτὸν Δ6τ. ΟἸΒεγΙοΙξ, 1. οἷς. 
᾿ ἀεῖοξ. αὖ αἰϊοσα τ.) 68, τού. ΑἰἸά. ΑἸεχ. ἢ τι (ς) 2ςο. 

ἔπραξας. 
) ! 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ιὼδ, λέγει, Εἰ γάρ τις ἱςὼν ςῆσαι μᾶ τὴν ὀργὴν, τὰς δὲ ὀδύγας μου ἄραι ἐν 
ζυγῷ ὁμοϑυμαδόν. Καὶ δὴ ἄμμε παραλίας βαρυτέρα ἕςαι" ἀλλ᾽ ὡς ἕοιχε τὰ ῥήματά με ἐςὶ 
φαῦλα. Βέλη γὰρ Κυρίε ἐν τῷ σώματί μου ἐςὶν, ὧν ὁ ϑυμὸς αὐτῶν ἐχπίνει με τὸ αἷμα, ὅταν 
Μὦ ρὸ »ν»ἴἤἢ , ΄΄ ἙΝ ᾿ ἰων ’ » 4 3 5 4 ΄ς ρὸ 

ἄρξωμαι λαλεῖν, χεντσί με. Τί γάρ; μὴ διαχενῆς χεχράξεται ὄνος ἄγριος, ἀλλ᾽ ἢ τὰ σῖτα ζη- 
ἰδὲ 9 Ν᾿, ἊΝ ς7 Ὰ ρὸ δον» ’ 4 Ας ΄ 3 ΄ 4 “ ἐ, 7 

τῶν; εἰ δὲ καὶ ῥήξει φωνὴν βδς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὰ βρώματα ; Εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄγευ ἀλύς ; 

εἰ δὲ χαὶ ἔς! γεῦμα ἐν ῥήμασι χενοῖς; Οὐ δύναται γὰρ πταύσασϑαίΐ μου ἡ ὀργή" βρόμον γὰρ 
ς »“" Ν᾿, ρ {΄ ΦὩ 2 ᾿, ζή 

ὁρω τὰ σίτὰ μδ ὡστερ Οσμῆν λεουτος. Εἰ γὰρ δώη καὶ ἔλϑοι με ἡ αἴτησις, καὶ τὴν ἐλπίδα μὲ 
δώη ὁ Κύριος. ᾿Αρξάμενος ὁ Κύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω. Εἴη δὲ με αὖ- 
λις τάφος, ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην, ἐπ᾿ αὐτῆς οὐ φείσομαι" ἃ γὰρ ἐψευσάμην ῥήματα ἅγια 

Θεδ μδ. Τίς γάρ μὲ ἡ ἰσχὺς, ὅτι ὑπομένω; ἢ τίς μδ ὁ χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μα ἡ ψυχή; Μὴ 

ἰσχὺς λίϑων ἡ ἰσχύς με; ἣ αἱ σάρχες μᾶ εἰσὶ χάλχεαι; Ἢ οὐχ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐπεποίσειν ; βοήσεια 

δὲ ἀπ᾿ ἐμδ ἄπεςιν. ᾿Απείπατό με ἔλεος, ἐπισχοπὴ δὲ Κυρίου ὑπερεῖδε με. Οὐ «ροσεῖδόν με 

α τού, 4ζ2, 46:. ΟἸει". Άοπι. ἰ. οἷ. ὥσπερ) ὡς (14). υἱ ἴπρε) 
2τ6.Ἡ τὸ ταμξότανον] τὸ τοαγθοτανον (νεῖ αϊεδ)υιπῶ!.} ττο, 147» 
2ξ:ς. τὸ σαμᾷ. τὸ ἀγρ8] λεγδα οπιπὶς ἐπ᾿ σάνιρο. Υ εἴ. 1,δὲ. 

ΧΧΨΝῚ. ᾿Ἐλεύση δὲ] ἀπελευσὴ δὲ 11], αζο,. ελίυσωσι δὲ ἃ 53. ἐν 
τάφῳ] ἱπ (ρείελτησι Ν᾿ εἰ. 1.ἴ. ὥσπερ σῖτος ὥριμος} (φπφμαπι ΖῈ 

»ιεπίμηι σιασίεγα Νεῖ. [αἴ. κατὰ καιρὸν) - αὐτὰ Αἰδχ.ς χατῶ 

χαιρ. ϑεριζ.} φυθαΐ ἱπ ἐεῶβοτε (μο "πείείεγ ΜΝ εῖ, Τ δῖ. ἣ ὥσπερ] α Ἢ 

ιοό, 261. ϑιμωνία] ϑημώνια τού, ττο, 137, 138, 130,17, 16ο, 
τότ, 21, 4:6, ζόο,26ι. ΑἸά. ΑἸεχ. Αἰδδη. ἱ. 2Ζ6ο. ϑυμωνία Οομρὶ. 
ϑιμ. ἅλωνος} αέέγυμς τες Νεῖ. 1Δ΄. καὶ ὥραν. συγκομισδεῖσα 

ἐμ Ἰορροῦο (μο εοπργεραίμς Ψεῖ. Τα. 

ΧΧΥΝΙΙ. ἐξιχνιάσαμεν) ἐξιχνιασαμὴν τοῦ. εξιχνιασομεν 240. 
σὺ δὲ ὅτε. τἀ ἤη. ςοπ}] ἐμ υεγο (ΕΠ. Ἰείρίωπ, φιίά ἐρογίς. Ὗ ει. 1,Αῖ. 

εἴ τι] α εἰ (11. 
εἴ τι 

ἔπραξας] τι δ᾽ ἐπραξας 261. ἴπραξας ἐποιησας 11]. 

1. ΟΡ. ΡΥ. ἴῃ Ἑά4. Αἰά ηΔ. ' 

ΤΙ. Εἰ γᾷρ] εἰϑὲ (Τρτὰ [ἴἢ. 4 ργΐηια πὶ.) τό. ἱρῶν] σρρεπέφης 

γει. 1.2. ςήσαι μου] ςησαι μοι 2ξ2. τὴν ὀργὴν] τὴν αϑυμιαν 

(πιατγγ.) τό:.  ςήσαι μου τὴν ὀργὴν] ροπάεγει ἰγαηε πέρα Υ εἴ. 1,Δῖ. 
τὰς δὲ ὀδύν. μον} α δὲ 147. εἰ Μέγνιοπθς μιεος Ψεῖ, 1.ΑΔῖ. ᾿ ἄραι ἐν 

ζυγῷ ὁμοθυμαδὸν] ροπαι ἐπ βαίενα ἡναμὶ Υ εἴ, 1,δῖ. 

11. Καὶ δὴ---ςαι] “Δἄγεπα ἰἰΠογοπ ἱποεπὶεί ρτανίοτε: Μ εῖ. ΤιΑῖ. 

βαρυτέρα ἔςαι] βαρύτεραί εἰσιν ΑἸεχ. ἀλλ᾽ ὡς ὃς. δά ἤη. οοπ,.} 
ἐπὶ τότῳ τὰ ῥήματά μου κατεπατήϑησαν. Οοἴηρί. ἔοικε] ομοι- 

εἰ σϑαι τοῦ, τηᾶγρ. δὺ 8]. τη. 
ΙΝ. Βέλη γαὰρ--ἰςὶν] γα ἀπίερς δορεῖπὶ οἠ ἱπ ξογρογε πιεο. Οτίρσεῃ. 

᾿ς ἧἷν. 474. δαρί ῥγγαίαγμηι εἴμς ΛΙΡΕΓ πιὸ νεπέγμπὶ, Οτίφευι. ἰδ], 

Ρ.ὅγο. Κυρίου] παρα Κυριου 68. Αἰά, Σαδδαΐ ἀντι τὰ ἱκᾶνε 
ΤΔΓΡ. 248. τῷ ἱκανῷ Οὐρὶ. ἐςὶν] αὶ 249), 2Ζ29ς. ὧν ὁ ϑυμὸς 
αὐτῶν] α αὐτῶν ΑΙεχ. ἐκπίνρι!) ἐχτήνεει (ῆ.) 68, ὅὕταν ἄρξ.] 
οταν γὰρ ἀρξ. ςς. εμπε ἐπίρα ἱπείρίο Υ'ὶ εἰ. 1δῖ, ἄρξωμαι λαλεῖν 
ἄρξομαι λαλεῖν ΑΙ4ά. κεντδσί με] κεντωσι με τόο. 

Υ. μὴ διακενῆς] μὴ γὰρ διακενῆς ΟΒιγίοίξ. νἱ. 268. 
ται] κραξεται ςς. κεκραξαται τόο. κεχραξηται 261. 
σῖτα ζητῶν] κί ἐίξεαπι φμάατεπς Νεῖ. 1.21. τὰ σῖτα) τα “ει. 
σιτία Ομγίοῖς 1. οἷ, εἰ δὲ---ξΞς] σω! δος πικρὶϊ νεῖ. 141. ῥήξει 
φωνὴν] α φωνὴν 147. ρῆξει εἰ μυχησεται φωνὴν 2:6. φωνὴν βξς] (τ. 
1109 157. ἔχων] εἐχει ((δἀ εἰ δάϊεέξυπι Δ αἱ, πα, ἔιρτα ταῆιτ.) 2 ς2. 
τὰ βρώμαἶα] κα τα 249. 

ΨΙ. ἙΕἰ βρωθήσεται] ἢ βρωϑησεται 2 ς2. εχ οο. Εἰ βρωθήσε- 
ται--αλός] ροηΐϊ ροὲ κεένοις ἰῃ πε σοι. ὡς:. ἄνευ αλός] ἄνευ 
ἅλατος Ογή!!, ΑἸεχ. ἕοπι. ἱ. μαζί. 1. Ρ. 449. Οτερος. ΝΥΩ͂. 1. 69. εἰ 
δὲ καὶ] ἢ και (εχ οοττ.) 2ςζ2β. γεῦμα] ςς. ητοῖ τρειϑω (ἰμίον 
Ἰῖῃ.) «48... ἐν ῥήμασι κενοῖς] αὶ ἐν 6 ξ. 

ΝΙ]. Οὐ δύναται--- ὁργ.} Με πες απίνια νπεα ροϊοβῇ εεβατγε ' εἴ. 

111. Οὐ ϑύναται γὰρ] οὐ δύναται δὲ ΑΙεχ. παύσ. μ5} με 
παυσασϑαι ξς, τού, 1ς7,) τόο, τότ, 248, 2ςο, 2ς2,2{4. (4 ς7. υἱ νἱ- 

138, 1395) 251) 2ς6, 26ο. 

᾿ ἐμ5} ἐπ᾿ ἐμὰ ΑἸά. 

ἀεῖυτ.) Οοαιρὶ. Αἰεχ. ἡ μα Αἰά.. ἡ ὀργή] ἡ Ψυχὴ ς τ, τού, το, 
137, 138, 130) 147, 160, τότ, 248» 2ζ0, 251, 282, 253) 2ςζ,) 2τ6, 
2ς7, 258, 250, 560, 461. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. βρόμον] βρωμον τού, 
τότ, 26ο. (γος. 1, 682. βρόμον ὅτε. λὰ ἔῃ. οοη.] ,Μαείαα: ἐπίνε 

υἱάεο φοίτα: πιϑᾶς, βεμὲ πῇ οάογ ἰροπὶ:. Ν εῖ. 1, τὰ σῖτα μου] α τὰ 

“απ. τὰ σιτία μου Οἰιγίοί, ἢ, 474. (ΟΕ, 1; 685. Μ, ς44. χί, 26ο.) 
ὥσπερ ὀσμὴν] ὡσπὲρ οσμὴ 251. 

ΨΠΙ. Εἰ γὰρ] εἴϑε (πιαγς.) τότ, 448. δώῃ τ] δοιη τόο, τότ; 
248, 4ξο, 22. Οοπιρ. καὶ ἔλϑοι] καὶ ἠαϑοῖ (Ώς) ςς. καὶ ἐλϑη 
1379) 139) 160, τότ, 448, ας6, α“6:. (μηρί. ΑἸεχ. Ομιγίοῖ, ἰ}. ςόο. 
ἐλϑη 14). καὶ τὴν ἐλπίδα με] εἰ φεοα ἐχρεῶο Ψαϊγ. ὃ Κύριος] 
ὁ Θεὸς Αἰεχ. ΟΒιγίοί. 1. οἷς. 

ΙΧ. τρωσάτω με] α με ςξ, 1579 τόο, τότ, 4ς5, 2ς7, 261. Οομρὶ. 
φρωσατὼ τοῦ. [Γ. τ1ο, 137, 138,.130, 147, 2 ς ζ) 2 ςό, 2 ς8, 2 59, 26ο. 

βαθεῖ με ἴῃ, οπαγβέξ. τηΐποτε Αἰεχ. εἰς τέλος δὲ] καὶ εἰς τέλος Οιγ- 
(οὔ. 1. ες μήμε] με ττο, 249. μήμε ἀνελέτω] μη ἐπιπολυ 
ταις βαφανοις χολαζεσϑαι εατὼ, οὐχ ὑποςαλησομαι ρος νμας 248. 

ταᾶτρ. (Εξες ρίαπε δ. Ἱδ : οὐ] πιοάϊ ἴσης ἐα φυοαυε 4115 ἴῃ οοη. 
τ9» εἴ 28. ἰερυπίυτ.) 

Χ. ἘΪη] ιη (40) δόο. Εἴη δέ μα] εἴη δέ μοι (ΑἸεχ. ουπὶ μοι ἰπ- 

ἴεγ υπ008) ΟΒγίοίς 1. οἷ. μα τόλις] σολις μοι 249. α μα 46:. 
πόλις τάφος] ρταετηϊτ. ἡ 2.7. ἡ πόλις με τάφος ΑΙεχ, ἐπὶ τειχέων] 
ἐπὶ τειχὼν ΟΒιγίοί. 1. εἶ. ἡλλόμην] ἡλομὴν 110, 139, 16ο. 
αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐΐοις αςι. μαδεῖ ἱπίεγ ὕὑποοβ ΑἸεχ. ἐπ᾿ αὐτῆς δὶ φείσομαι] 

πορ ῥάγεαπι Ν εῖ. 1 δῖ. ἃ φείσομαι] ΠῚ [ΛΔ φησομαι τς. ΓΙ [Λἢ Φεισομαᾶι 

τού, 138, 147. 248, 249» 2: τ), 2:6, 20, 26:. Αἴεχ. οὐ δὲ μὴ φεισω- 
μαι το. οὐ μὴ φεισωμαι 1375 139, 107.) τόο, 16:1, 2:0, 2ς1, 2:2, 
“ὅο. Οοπιρὶ. οὐ μοι φεισομαι 2ς3. οὐ μὴ φυσωμαι “8. ῥήμαϊα 
ἅγια] ἐν ρήμασιν ἀγιοις 249. ρημᾶσιν αγιου 2:7. ῥήματα ἅγια 
Θεξ μου] ἐν ῥήματι ἀγίε Θεὰ με Α]εχ. τεγδα “από δεῖ πιεὶ. Ν᾿ εἰ. 
121. ἄγια Θεξ μου] αγιε Θεκ μα 2ζ0, 2 (4. 

ΧΙ. μου ἡ ἰσχὺς] ἡ ἰσχυς μου 249. ὑπομένω] ὑπομενῶ 137, 

ἢ τίς μου ὅτε. δὰ ἢἤπ. οοιη.} ἀκ φεὶς 

ἡδπὶς σιοας τ ραλίομίεν ἀρανι ἢ Μαυΐσ. ἢ τίς μον ὁ χρόνος] οἰ] 

, 4 
ἱγ ἡ 

ι- 4: 

14.185. 

Ἑάὰ, Ἀοιπδπδ. (1π πιᾶγρ. καὶ τὶ τὸ τελος μου, ὁτι μακροϑυμησω.) 248. 
ἀκ φμοα ἐξηήρες πιεπι Ν} εῖ. 11. ἀνέχεται) ανεχηται 46:. 

ΧΙ. ἣ αἱ σάρκες μον] α ἢ Ομεγίοίε. νἱ. 2168. «χαλκεαι!] χαλ- 
κειαιὶ 11, τού, 110, 13}, 118,9. 130, 1479 1ς79 161) 248, 240.21,) 252, 

ἄπεςιν] απεςὴ 137, 1384. 1309 147, 251) 2.6, 
46ο. (ουρὶ. 

ΧΙΝν. ᾿Απείπατό με] απειπατο δὲ με 249. ΑΪεχ. 
με ἕλεος] συενγα οΠ α πιε ταῤεγίοονάΐα νεῖ. 11. ἴλεος} ηλιος 61. 

ἐπισκόπη δὲ] καὶ ἐπισκοπὴ 2449. ΑΙεχ. ὑπερεῖδέ με] υπεριδὲ με 
138, τόο, 4.0, ςς. Οοπρὶ Αἰεχ. με ἠφίεχὶε Ν εἴ, 1Δϊ. 

ι ’ 

Ααπείπατό 

ΧΝ. Οὐ προσεῖδον---μον] Ῥνορίαφιἐ πιεῖ πον το ΕΧΈΓΗΗΙ πὶ ψει. 

. 243) 244) 2, 246, 257, 248, 26ο. Οοπρὶ. ΑἸά. «χαλκιαι τόο. 
χαλκαὶ ΑἸἰεχ. ; 

τ ΣΙΠ. Ἢ οὐκ--ἐπεποίϑειν) α' συπὶ ἱπιεσπηοά. 2ς1,) 26. ἐπ᾽ 
αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτῶν τιο. βοήϑεια δὲ δζο. δὰ Άη. οοπ).}. 26:1. ἀπ᾽ 



[ΠΩ Β. 
ΚΕΦ. ν. 

ι6. οἱ ἐγγύτατοί μβ, ὥσπερ χειμάῤῥες ἐκλείπων, ἢ ὥσπερ χῦμα πσαρηλϑόν με. Οἵτινές με διευλα- 
δδντο, γὺν ἐπιπεπ]ώχκασί μοι, ὥσπερ χιὼν ἢ χρύςαλλος πεπηγώς. Καϑὼς ταχεῖσα ϑέρμης γενο- 

’΄ 2 ᾽ ΄ Ψ ἣρ Ω; ΙΝ ’ ε Ν ’΄ 3 ΄ Ἀ, νμ»ν»ν» 

μένης, ἐχ ἐπεγνώσθη Ὅπερ ἦν, Οὕτω χάγω χατελείφϑην ὑπὸ ππάντων, ἀπωλύμην δὲ χαὶ ἔξοιχος 
Ἵ7, 

18. 

109. 20. 

21. 

22. 

23. 24. 

25. 

26. 

27. 28. 

20. 

30. 
ΚΕΦ. 
ΨΙΙ. 

;. 

ἐγενόμην». 
ΝΣ ’΄ ᾿, ΄ ΄ 

ἔπὶ πόλεσι χαὶ χρήμασι πσεποιϑότες. 
τὸ ἐμὸν τραῦμα φοξἤϑητε. 

Ἴδετε ὁδὸς Θαιμαγῶν, ἀτραπὲς Σαδὼν οἱ διορῶντες. Καὶ αἰσχύνην ὀφειλήσεσιν, οἱ 
᾿Ατὰρ δὲ χαὶ ὑμεῖς ἐπέδητέ μοι ἀνελεημόνως, ὥςε ἰδόντες 

Τί γάρ; μήτι ὑμᾶς ἤτησα, ἢ τῆς ταρ ὑμὼν ἰσχύος ἐπιδέομαι, 

Ὥςε σῶσαί με ἐξ ἐχϑρων, ἢ ἐχ χειρὸς δυναςῶν ῥύσασϑαί με; Διδάξατέ με, ἐγὼ δὲ χωφεύσω" 
ΨΜ ΄ 4 ΄ 

εἰ τί “σεπλανγημᾶι, φρᾶάσατε μοί. ᾿Αλλ᾽ ὡς ἔοιχε φαῦλα ἄληϑινδ ῥήματα, οὐ γὰρ παρ᾿ ὑμῶν 
ἰσχὺν αἰτᾶμαι, Οὐδὲ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασί με παύσει, ἐδὲ γὰρ ὑμῶν φϑέγμα ῥήματος ἀνέξο- 
μαι. Πλὴν ὅτι ἐπ᾿ ὀρφανώ ἐπιπίπ]ετε, ἐνάλλεσθε δὲ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν. ̓ 
πρόσωπα ὑμῶν, οὐ ψεύσομαι. 
χεσνε. 

Νυνὶ δὲ εἰσόλεψας εἰς 

Καθίσατε δὴ χαὶ μὴ εἴη ἄδικον, χαὶ πάλιν τῷ δικαίῳ συνέρ- 
Οὐ γάρ ἐςιν ἔν γλώσσῃ με ἄδικον, ἢ ὁ λάρυγξ με ἐχὶ σύνεσιν μελετᾷ ; 

ΠΠΟΤΕΡΟΝ ἐχὶ πειρατήριόν ἐςιν ὁ βίος ἀνϑρῶπε ἐπὶ τῆς γῆς; χαὶ ὥσπερ μισϑία αὐϑημερίνξ 

1.21. τωροσεῖδον] τροειδὸν 147. τροσίιδὸν τόο, 2ςς. Αἴεχ. σροσ- 
εἰδον δὲ 240. τροσιδὲ 2Ζ.ο.ἁ ἐγγύτατοί μον] αϑελφοι μου (τότ, 
448, 20. πιᾶῦρ.) Οοπιρ. χειμάῤῥους} χειμᾶρος ξς. ἐκλείπων] 
ἐξελειπον ([δἀ 1]υὰ ξε δὴ αἱ. πιᾶπυ ἴπρες ταίιγ.) 2.2. χῦμα] κύμα- 
τα ΑἸεχ. ἡ ταρῆλϑόν με] τσαρηλϑὸν μοι τού. 

ΧΥῚ. με διευλ.} μοι διευλ. τού. "ὦ πιείκεδαπι εῖ. 1,δῖ. 
λαξξντο] διηυλαξεντο ςς, τς, τόο, τό:, 248, 2:0, 24, 2:7. 
ὄδδντο ΑἸεχ. 

διευ- 
εὐλα- 

νῦν ἐπιπεπῖ.} νυν, ἐπιπεπὶ. 137.) 138, 130, 16ο, 161, 
448, 249, 230, 2ς2,) 254,27. 28. Οοπιρ. μοι} με 5:8. ὥσπερ 
δες. δὰ ἤπ. οοπι.} με κὶχ σμὶ ρ]αεῖε: οι βγὶδα. Ν᾽ ει. 1Δι. κρύςαλ- 

λος τεπηγώς] χρυγαλος σέπηγος τοῦ. 
ΧΥῚΙ. Καϑὼς--- γενομένης] εἴα ἑα μετ ἐπ εαίογε Ν εἴτι. Καϑὺὼς 

τακεῖσα] καϑὼς τακεὶς Οοπιρί. ΑΙεχ. 
γινομένης ΑΙεχ. ἐκ ἐπεγνώσϑη] ἀχετι εγνώσϑην 240. ἔς, πἰῇ ἐγνώ- 
σϑη, ΑΙεχ. ἐἐχ ἐπεγν. ὅπερ ἦν] πολ ἀῤρατεῖ φιϊά ἡισὶ νεῖ. 1. 
ὅπερ ἦν] ὅπερ ἧς 68. ὅπου : ὅτε. (Ώ0) 161. πιᾶγρ. ὅπε -- ὅτι (ἢο) 
448. ὕπου ἣν Οοπιρῖ. Αἦοχ. 6. αἰ... 

ΧΥΤΙΙ. Οὕτω] “τως 11, τ1ο, 137, 138) 139) 157, 248, 2.2, 254, 
25ς, 2.7. Οοπιρὶ. Αἰεχ. κα γὼ] καὶ ἐγὼ τότ, 248, 22,24) 2:7. 
Οοτηρὶ. ΑΙεχ. κατελείφϑην] κατεληφϑὴν το. ἀπωλόμην δὲ] 
απωλομῆν τε 449. Αἶεκ. ἀπωλόμην δὲ--ΞΊδετε ἴῃ οοην. {64.] ἐπολ- 
λώμην δὲ : (4.0) καὶ (δετε (νετθα, καὶ εξοικος εγένομην, ἰεσιπῖυτ 
ἰπ ἰηςεδέϊο οοπιπηεπιαγίο ΓΟ γγίοοπι!.) 2:6. ἔξοικος ἐγενόμην] 

λα 147. 
ΧΙΧ, ὁδὰς Θαιμανὼν] εὐδαίμονα οντὰ τχζαλαι ἐν τετοῖς χωριᾶ, 

τοτε ηρημωται. τιᾶτρ. 448. ατραπὲς] ατραπες δὲ ςτ, ττο, 137. 1.38, 
139, 1679, 16ο, 20, 21. 2ς2,2:ς, 46, 2:0, 26ο. αὐ μεπῖςς δὲ 147. 
ῥγβοτ τ, καὶ 229. Αἴεχ. Σαδῶν) Ασαΐδων ςς. ἙΕσσεξων 137,240, 
“ς6,26ο. Ασεξων (υϊ νἱἀεῖυτ, εχ σοττ, υἱ ἰπ ἘΔ.) 139. εὐσεξων 147. 
οἱ διορῶντες οἱ διοριξοντες τς). -Ἐ- αἰσχυνϑητε 240, 2ς4. 
ξοντες αἰσχύνϑητε ΑἸεκ. ἐπιμειπίπὶ Ψεῖ, 1,ῖ. 

ΧΧ. Καὶ αἰσχύνην] οτι αἰσαχυνὴν (ἸΠίεΓ 11π.} 249. κα και 440. 

Αἰεχ. Καὶ αἰσχ. ὀφειλ.} Οὐία φοηζα ὑβσπεαι εοη εφμεμίμν Νεῖ. 1.ΑΔϊ. 

ὀφειλήσεσιν}] οφλησεσιν το, Ῥγβεη τς. οἱ ορωντες 449. (Αἰεχ. ἰπῖοτ 
Ὁ π008.) τοόλεσι καὶ χρήμασι] χρημασι καὶ πόλεσι (τοό. ἴῃ 
πιᾶγρ. Ὁ αἱ. τι. μαντεία" φήτισυν' ἄς; Ρυπέϊίβ ργαῆχὶβ.) “6 :. 
ποιϑότες] α 261. 

ΧΧΙ. ᾿Ατῶρ δὲ] ἀταρ δὴ 111, (τού. π᾿ τηᾶτρ. δὺ αἱ, ων. βλαξεροι.) 
2495.250, 25,28. ἀλλα μὴν δὲ τότ. ἔς, ἤηε δε, 248. ατὰρ αλλα 
μὴν 2322. ἐπέφητε] ἐπεδητο (ρτίπιο, υἱὲ νἱάείυγ, ἐπεδηται) 147. 
ὥρε ἰϑόντες ὅς. τὰ ἤη. ςοπ,.} (4 υἱάφπιος υκίπες σισρε ἰρεοῖε. Υ εἴ, 

1λῖ. 

ΧΧΙΙ. μήτι ὑμᾶς} μη ὑμᾶς 130, 147, 2.6. ἢ τῆς] ἐ της 4:1. 
ταρ᾽ ὑμῶν) ἴῃς ργαροῦϊς. Οοάεχ υπυΐαυϊίχυς ϑετρὶϊ. 

ΧΧΤΙ. Ὥρε σῶσαι---ἰχϑρὼν] α ουπὶ ἱηιεττηοά. Δςι. ἐξ ἐχ- 
ϑρῶν»] ἐκ χρρος χαχων ΠῚ. ἐκ χερὸς ἐχϑρων ςς, τοῦ, 110, 137, 138, 
139), 147) 1ζ7) 249, 20, 22, 2347γ.2ξς, 2:6, 2ς7, 2 8, 4ς9, 260, 
261. ΑἸεχ. ἢ ἐκ χειρὸς] ἡ 261. 
ἢ ῥύσασϑαι μὲ ἐκ χειρὸς δυνάςε ΑἸεχ., ϑυναςὼν] δυναςε ςς. δυνα- 
τε 349. χάκων ἢ ἐκ χειρὸς δϑυναξε 251. 

ΧΧΙΝ. Διϑαξατέ με] διδαξετε μὲ τοῦ. 
ἐφο οὗνπμοίτα» Μεῖ. 1,Αῖ. 

ϑέρμης γενομένης ϑέρμης 

οἱ διορί- 

ἐγὼ δὲ κωφεύσω] εἰ 

μὲ εἴη ἄδικον) εἰ πρα Δὲ ἱπίφωδιας Ὕεῖ. 1.Δἴ. 

νι Αἰά. εἰ γηγίμηι 7 ε αὐφῆοιε. Ν οι. Ἰιλϊ. 

ες 

μδ (ουπὶ καὶ ἱπίεγ ὕποο58) ΑἸεχ. 

ἢ ἐκ χειρὸς ὅτς. δὰ δ. οοπ).} 

εἰ τί ἄχς. λὰ ἔῃ. σου.) α 130») 14, 2.6," 

46ο. 

4ζ2. 
ΧΧΨ. ᾿Αλλ᾽ ὡς ἔοικε] μάταιως" ἐπρεπὲν" (.) τού. πιδγγ. δ αἱ. 

τ. δεά κὶ υἱάεο Ν εῖ. 1.21. φαῦλα ἀληϑ. ῥήμ.} ῥγανα νετγὶ δονεϊκπὶς 

εὔε ἀϊοϊείς Νεῖ, ται. ἄληϑινξ ῥήμαα} Ῥταυηΐ. ἀνδρος 2 ς1, ας4. 
ΑΙεχ. αληϑινα ρήματα 261. καὶ γὰρ] δὲ γαρ 137, 130, 147, τ6ο, 
2:6, ,όο. “ἙἘἰσχὺν] ργαηιῖτ,. ῥῆμα, ἐϑδὲ ἱπῖεῦ ὑποος Αἰεχ. δκχ δέμην 
γεῖ. 1.ϊ. 

ΧΧΥῚ. Οὐδὲ ἔλεγχος} 5δὲ ὃ ἐλεγχος ςς, τού, ττο, 137, 138, 

1395» 147) 157) 16ο, τότ, 248, 240, 20, 2ξ1ν 252) 253) 234, 250, 
2.8, 2.9; “ὅο. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Οὐδὲ ἔλεγχος---τσαύσει) Νέφιε ἱπ- 
εγέραϊίο υοὔτγα ΜἼομέίμπι ἱπερομί! νελὲ Υ εἴ. Τ.Δἴ. ῥήμασί με] τὰ βη- 

ματὰ μου 440. ΑἸά. ΑΙεχ. τσαύσε!) τπανσῃ 4:6. ἐδὲ γὰ}} 
ἰδὲν γὰρ το, 137, 138, 139, 147,5 6, τό, 2ε8, 460. ἐἐδὲ γὰρ-- 
ῥήμαϊος} ἐδὲ φϑέγματος ῥήματος ὑμῶν ΑΙεκ. ἐδὲ γὰρ δις. δὰ ἤπ. 
οοη,.] πόφεε ἐπίσα εἰοσνείοπεηι [Ὡγσιοπὶς νοῆτὶ βρβίπεδο. Ν εἰ. [ῖ. ὑμῶν 

φϑέγμα) ἐγω φϑεγμα 157. 
ΧΧΨΥΝΊΙ. Πλὴν ὅτι] α οτι 14). ἢεγωπίανιεν Νεῖ. 1λῖ. 

φανὼ) κα ἐπ᾿ Αἴεχ. μρεγ ρωρίλίκνι Ν εἰ. 1,Αἴ. 

τοό. επιπιπίετο (ρεΐτηο, υἱ νἱάἀείυτ, ἐπιπιπἼεται) 14). επιπιπίεται 
5.0. ἐγγωϊβὶε Ν ει. 11. ἐνάλλεσϑε δὲ] ἐνάλλωσθε δὲ (ῃς) τόο. εἰ 
ἐῦθὶς νεῖ. τ᾿ ἐπὶ φίλῳ ὑμῶν] ἐπι φιλων υμὼν 261. ἐπ αρείξειν 
σονκνι. ει. 1.κῖ. 

ΧΧΥΤΙΙ. εἰσδλέψας} ἐμθλεψας τού, τόο, 240, 27). ΑΙεχ επὶι- 
δλεψας 26:1. αἰῤίείεπιες Μεῖ. 14. εἰς πρόσωπα ὑμῶν] εἰς προσ- 

πον ὑμῶν 221, 2ς1η)η 261. ΑἸά. ἐπ Ταεῖς τοῦτα Νεῖ. 1,Αϊ. οὐ ψεύ- 

σόμα!] αὶ μὴ ψευσομαι 147. τατ' ἐςὶ μετὰ σαρρησιᾶς ἐρω τὴν ἀλη- 
ϑειαν, οτι δὲν ἐμαυτω συνοιδα. 248. τηᾶτγ. πον πιεητΐαγ Ν εῖ. ΤΑ, 

ΧΧΙΧ. Καϑίσατι δὴ} καϑησατε δὴ τιόο. δεάείε Ν εῖ. 1,Δἴ. 

εἰ τί σεπλάν.) α τι 15). πεπλάνημαι) σεπλάνημε (οοττ.) 

ἐπ᾿ ὁρ- 
ἐπκιπίπ]ετε) εἐπιπετε 

καὶ 
ἄδικον} -ἔ ἐν κρίσει 

καὶ πάλιν δο. δὰ ἔπ, ςοπ,. 
συνέρχεσε] συνεχε- 

449, 244. (ΑἸεχ. ἱπίεσ υποοβ.) 

σϑαι 117. συνεχεσϑι 139, 147. 
ΧΧΧ. Οὐ γάρ -ἄθικον) α οὐπὶ ἱπίεσπιεά, ΑΔ. ἐν γλώσσῃ 

μου ἄδικον) ἄδικον ἐν γλώσσῃ μου ΑΙεχ. ἢ ὁ λαρυγξ μου ἐχὶ] 

ἢ εχ! ὃ λαρυγξ μου τού, ττο, 138, 139, 147, ιόι, 248, 2ς5, 2ξζ, 
46, 2579 28, 2:09, 26ο. Οοπιρί. ἢς, πἰῆ ὁ λαρυξ, 290. δχι δὲ 
ὁ λαρυγξ μ5 3240. ἢς, πῇ ὁ λαρήγξ, ΑΙ4. ἐχ! δὲ καὶ ὁ λαρυγξ 

ἢ ὁ λάρ. μου ἐχὶ σύνεσιν με: 

λετὰ ] εἰ ἴάκεξ: πιέαῦ ποῖπε {πρίειν πιά απίιν ἢ Ν ῖ, Τιλι. ἐχὶ 

σύνεσιν] α εχ! 2:4. σύνεσιν μελετᾷ] τ. τού, 110, 137). 138, 130. 
147, τς) τόον, τότ, 248, 20, 2ς2, 2ζ45)2ςς,) 256, 5:8, 2.0, 260. 

Οοπρὶ. 

Ι. Ηος οἂρ. δάϊυηρίτιν ῥγαοδάεπι ἴῃ Ἑά4. ΑἸαΐπαβ. Πότερον 
ἐχὶ--τῆς γῆς) Νοπηε Ἱεπι εΐο 6 ονενὶς υἱἱα ἀονεῖκίς (μβετ ἐετν αν ἢ Οἱ- 

βεη. ἱ. 142. εἰ ἤς ἔεζε ἱ. 2 ς6, 2 ς9. 11. 18, 9ο4. (΄. ΤἬὲεοάοτεῖ. ἴοπι. 1. 
Ῥ.- 1. Ναπφιὶά ποὶ ἱεπία ο εΠ) υἱα ἀμναπα {μβεν ἐεγγαν ἢ Δεῖ. 1,8ϊ. 

τοειρατήριον] ὥσπερ τπειρατήριον ΟΠ νγίοξ. νἱ. 2468. - ὁ βίος ἀνϑρω- 
55} ἀνϑρώπε ὁ βίος ΟἸγίοίε. ἴ, 184. (ΟΓ, χὶ. 709.) καὶ ὥσπερ ὅτε. 
δὰ πη. ςοη,.} εἰ μεκε φμον δϊαπὶ πιογοεμαγὶϊ οἷα ἐγ: 7 Με. 1Δ1. μι- 

σϑίε} μισϑὰ τοό, οὐι.. 7 - 



βίος. 

35. 

Ξ νΝ 3. 6 

ἢ ζωὴ αὐτ. 

Ω Β. 

ΚΕΦ. 

Ἢ ὥσπερ ϑεράπων δεδοιχὼς τὸν χύριον αὐτᾷ, καὶ τετευχὼς σχιᾶς ; ἢ ὥσπερ μισϑω- 
ξ “ΞΝ 

Ν Σ, ᾽; Ν ἈΝ 39 “Ὁ Φ 3 Ν ἐ Ὺ Ν Ν ΄ Ν φρο ΄ 

τὸς ἀναμένων τὸν μισϑοὸν αὐτ ; Οὕτως χάγω ὑπέμεινα μηνὰᾶς χενὲς, γύχτες δὲ ὀδυνῶν δεδομέναι 
ϑ 3 ρ ΄ » ’ 3 “" φΖ΄ 

μοι εἰσίν. αν χοιμηϑώ, λέγω, Πότε ἡμέρα; ὡς δ᾽ ἂν ἀναςῶ, πάλιν, Πότε ἑσπέρα; “πλήρης δὲ 

γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωΐ. 

βώλαχας γῆς ἀπὸ ἰχώρος ξύων. 

Φύρεται δὲ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ 'σχωλήχων, τήχω δὲ 
ὋὉ δὲ βίος μου ἔς ιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς, ἀπόλωλε δὲ. ἐν χενῇ 

ἐλπίδι. Μγήσϑητι ὃν ὅτι πγεῦμά μὲ ἡ ζωὴ, χαὶ ὃκ ἔτι ἐπανελεύσεται ὀφϑαλμός μϑ ἰδεῖν ἄγᾳ- 

νόν. Οὐ περιδλέψεταί με. ὀφθαλμὸς ὁρῶντός με, οἱ ὀφϑαλμοί σου ἐν ἐμοὶ, καὶ οὐχ ἔτι εἰμί. 

Ὥσπερ γέφος ἀποκαϑαρϑὲν ἀπ᾽. ἐρανβ" ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος χαταδῇ εἰς ἄδην, οὐχ ἔτι μὴ ἀγαξῇ, 
3 3 Ν.»7ἦ , ΠΝ Μ Ψ . 5 3 ν Σ» "Ὁ" ΛΝ» ε 7΄ » .Ὁ 

Οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπιςρέψη εἰς τὸν ἴδιον οἶχον, ἐδ᾽ οὐ μὴ ἐπιγνῶ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτδ. ᾿Ατὰρ οὖν 

δὺξ ἐγὼ φείσομαι τῷ ςύματί με,. λαλήσω ἐν ἀνάγχη ὧν, ἀνοίξω πικρίαν ψυχῆς με συνεχόμενος 
φ Μ' 3 γ ᾽ 3 ᾿ β Χ χΧ Μ ᾿ 

΄ ΄ 5.Ν Ἃ ΄ “ ’ »,)»)2)»Ν ΄ ν» χά ΄ ε 

Πύτερον ϑάλασσα εἰμὶ ἣ δράχων, ὅτι κατέταξας ἐπ᾿ ἐμὲ φυλαχήν; Εἶπα. ὅτι παραχάλεσει με ἢ 
φ 2 ζά Ἃ, Ν 9 Ἧ 99 ’΄ Ν ΄ 

χλίνη μδ, ἀνοίσω δὲ. πρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον τῇ χοίτη μδ. 
μασί με χαταπλήσσεις. 
ὁςὰ μου. 

11. Ἢ ὥσπερ] ἢ ὡς ΑΙά. δϑδδεδοικὼς]} φοξαμενος τοῦ. πιᾶγφ. αὖ 
Ὁ]. π᾿. τὸν κύριον αὐτῷ τον κυριον εαυτε ᾿Ιόο. καὶ τετευχὼς] 
καὶ τετυχηκὼς ΑἸεκ. σκιᾶς] σκιὰς (ἢῆς) ᾿ιόο. μισϑωτὸς] μι- 

σϑιος 259. ἄναμ. τὸν μισϑὺὸν αὐτῷΒ] φαὶ εχ ῥεέϊα! πιεγοριίξ ορογὶς 
“με ει. καῖ. 

111. Οὕτως] ργαιπνῖει. ἕτως κώγω ἀναμένω τὸν μισῆον αὐτὰ 261. 

κἀγὼ] καὶ ἐγὼ ςς, τότ, 248, 2:2, 2ς4, 2ς7. (οί. ΑἸεχ. 
μεινα] ἀναμένω τού, 2Ζόι. νύκτες δὲ] νυκταις δὲ τοῦ. 
γύχτες δὲ ὀδυνῶν] ε: ποξε: ΚΟ Ηδι νεῖ, 1,Αἴ. 

ΙΝ. ᾽Εὰν κοιμηθῶ] ὦ ὡς ἄν κοιμηϑῶ ΟΠγγ τος. ἢ, 409. δὲ ἐἰον "1 Ε7Ὸ 

γεῖ. 1Δἵ. ὡς δ᾽ ἄν], αν τοό, Ὡςς. χᾶι εαν ᾿όο. ἐῶν Ομιγίο. 
χὶ;. 422ὥ. ὡς δ᾽ ἄν--ἱσπίρα] ἐὰν γένηται τορωΐ, λέγω τοότε ἱσπέρα. 
ΟἸγγίοί. χὶ. 26ο. ὡς δ᾽ ὧν ἀναςὼ] εἰ Δι γνέχενο Νεῖ. 1Αῖ. σα- 

λιν] Ἑ λεγω 249. Ργξιῖε. λέγω ΟἸμγίο, Ἰ. εἴ, τάλιν, Πότε] 
λέγω τότε ΟἸνγϑοί:. χὶϊ. 242. πλήρης δὲ] τληρης γαρ 5349. 
πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν] γερίεδον ακίενα «ἰοίογ όμως εῖ, [4ῖ. γί- 
νομαι] νομαι (οπι!ο γι) τοόὄ. ἀπὸ ἑσπέρας] αφ' ἐσπερας τού, τότ, 
“ς3, 2:4. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. αφ᾽ ἡμέρας 52. ἀπὸ ἱσπέρας ἕως πρωΐ} 
απο τῶ ὦ μέχρις ἐσπερᾶς ᾿ς. ἕως Ὡρωΐ ] μέχρι πρωΐ Οἰνγίοί. 

ς-, 
υπε- 

α δὲ ΔΙΑ. 

, ΜΙ, 400. 
ν. Φύρεται δὲ] ΕἸ εοπεγοίοὶ! δεῖ. 1κἴ. 

»μιγεαίμπε ὑεγηπίμπε Ν εἴ, Ἰμαῖ. τήκω δὲ] τήχω γὰρ ΟΠιγίοί. "1. ςόο. 
χὶ. 2Ζ6ο. (ἔτηκε χ'. 186.) τήκω δὲ ὅτε. δα ἔπ. σοπι. ἰηγαπαῖο ρίεῤα: 
ἐεγγ 48, γα εις (απίσ. Ν εἴ. 1,Αῖ. ξύων] ζέων ΑἸεχ. - ΟἸμγ οί. Ι. ςι. 

ΥἹ. ἔριν ἐλαφρότερος] τ. 2 ς9. υἱ νἰἀεῖιΓ. ἔριν ἐλαφρ. λαλ.} 
ἐχίλίον ο φμαρε ἐκειὰ γει. Τ1αῖ. λαλιᾶς) δρομεως 1Π|, 249, 2:7. 

σχιας 2:1. ἀπόλ. δὲ ἐν κενῇ ἐλπίδι] εἱ }εγὴ ἱπ υσεμα (ροτ ΝῸ εἴ. 

1. 

ΝΙΙ. Μνήσθητι ἄν]. εν ςς. μνήσϑητι δὲ Αἰεχ. με ἡ ζωὴ] 
ῃ ἱ ζωη μ8. 249. ὀφθαλμός μου] ΡΓαπντί, ὁ ἐς, τού, 110, 137, 118, 

139, 147) 157») 16ο, 4:0, 252, Ὡςς, 26, 2ς8, 26ο. (οπιρὶ. Αἰεχ. ὁ 
οφϑαλμός τότ. ἰδεῖν ὠγαϑόν] ῥγατηϊ. τε 249φ. ὠγαϑόν] αγα- 
ϑὼ το. δομα Ν εῖ. 1,Δἴ. 

ΝΠ]. Οὐ περιδλέψεται] εκ ἀτενοι 111. 
ΑἸἰα. 

νεχροπάοῃε νετὸ ἱερίτυς ὁ πσεριδλεψεται οφϑαλμος ορωντος με) 240. 
Οὐ περδλέψεται ὅς. δὰ ἤη. οοπι.} παρεὶ τι ᾿ς Αἶεχ. ὀ περιδλεψ. 
με ὀφϑαλμ.} τπεριδλεψ. ὁ οφϑαλμ. ςς» 137, 138, 129, 147. ἃξξ, 

α με τού, ττο, 157, ιόο, τότ, 248, 2ς3, 2:4, 2ς6, 2 ςο, 26ο. 

(οπιρὶ. ἀτενιεῖ μο ὁ ὀφϑαλμ. ΑΙεχ. (κε ὀφθαλμὸς] ΓΓ. 27. 

καὶ ἐκ ἔτι εἰμί ) καὶ ἐγὼ ἐκέτι ἔσομαι 12. Οοάϊοε5 ϑετρ. οὐκ ἔτι] 
Η ἔτι ΑἸεχ. 

ΙΧ. ἐπὶ ἐρανξ) ἀπὸ ερανε τις). ἐκ ἔτι μὴ] ἀκ ἔτι καὶ μὴ ςς, 
τού, τότ, 248, 250, 254, 257, 29, 261. (ὑοπιρ. ἐκ ἔτι μὴ αἀνα- 
6] ὁ μη ἀγάδι ετι 249. ὁ ἐπ: ἄν ἀναθῇ ἔτι ΑΙεχ. αὐίγα πο αβέδη- 
ἄεε; ει, 1κῖ. 

ΣΧ. Οὐδ᾽ οὐ μὴ τ] δὲ μ] 555) 1το, 137, 1383, 130) 147, 1ς 7), 2.0, 
οςς, 26, 28, 2Ζ6ο. ΑΙεκ. Οὐδ᾽ καὶ μὴ τ" ---οἶκον] α οὔπὶ ἱπιεττηοά. 
τού, 2ς7, Ζ6τ. ροηϊξ ροίξ ὁ τοπος αὐτῇ τότ. (248. εἰ Βαδοῖ δι .3)Κ) 
Ὀοπιρί. Οὐδ᾽ αὶ μὴ ἐπιςρέψη} 249. ἐπιρρέψη] -Ἐ ετὶ ἐγ ττο, 
137,15 7, 1615) 248, 20, 252, 254,25) 2Ζ6ο, Οοπιρί. -Ἑ ακ ετι τόο. 

ἐν σαπρίᾳ σχωλήχων] 

οὐ κε (ἢς) περιδλέψεται ,κοποι ἰε:. Ν αἷρ. 

Οὐ τεριδλέψετα---ὁρῶντός με] οὐ καΐανοει μοι οφϑαλμος (ἴπ΄ 

᾿Εχφοξεῖς με ἐνυπνίοις, χαὶ ἐν ὁρά- 

᾿Απαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν Ψυχῆν μου, ἀπὸ δὲ ϑανάτου τὰ 
3 νι. 594 ΝΝ 99 , Ψ , ᾽΄ ΓΞ. ἡ 23 )»» κ᾿, Ν ’ ε 

Ου᾽ γὰρ εἰς τὸν αἰωνὰ ζήσομαι; ἵνα μαχροσυμήσω'" αἀποςα Δ εμδ, Χενος γὰρ μοὺ ο 
ςόέόὄ͵.. » 3 3 ᾿ Ψ 3 ΄ Σ 7 Ἃ ὦ 7 ΝΥ δὲ 3 32. Ἵ, 

Τί γὰρ εςιν ἄνϑρωπος οτι ἐμεγαλυνὰς αυτον:; ἢ οΤι προσέχεις ΤΟΥ νδν εἰς αὑτον: Η 

ἐπιγραφὴ ἔτι Αἰεκ. ἐδ᾽ ἐ μὴ 25] δὲ μὴ τού, το, 137» 138; 

130, 147. 157») 16ο, ι6:, 248, 2405) 2.0, 193; 2ς3γςς,), 2τύ, 2:7, 

“ς8. Οοπιρὶ. Αἰεχ. εδὲ μὴν δόι. ἐπιγνῶ) επιγνοι ς-ς. αὐτὸν] 
αἴόι. αὐτὸν ἔτι] ἴτ. 2.9. ἔτι] οτι 147. κα Βῖς 248. ροηΐξ ροίὲ 
ὁ τοπος αὐτῇ 249. Αἰεχ. ὁ τόπος αὐτῷ} -Ἑ ὁ γαρ απαΐξ αποϑανων 
εἰς τον ἰδιον οἰκὸν εχ, ὑποςρεέφει 2 ς7. 

ΧΙ. ᾿Ατὰρ ὅν] τοιγαραᾶν ττο. (248. τηᾶγρ.) ΑἸεχ. ᾿Ατῶρ ἂν--- 

φείσομαι] εγὼ δὲ οὐ φεισομαι τού, χόι. γορίογεα ἱίαφμφ εἰ ξρὸ πον 

ραγεαρ Ν εῖ. 1,Δῖ. ἰδὲ ἐγὼ] «δ᾽ ἐγὼ 2: 5) 26. 4 ς8. τῷ ςόματί 

μ8] τῷ σόματος μὲ 225ϑ. λαλήσω) - δὲ 110, 137», 138,.130, 147») 
τότ, (248. ἱπῖεγ ᾿ἰη. δ 8]. ἢγ.) 2 ζο, ὡς ς, 296, 2ς8, 2:9, 26ο. Αἰεχ. 
ἐν ἀνάγνη ὧν] -Ἐ τὰ πνεύματος με ςς, τού, τ1το, 1379) 138, 139, 147». 0..} 
127, 16ο, 161, 248, 249, 2:0, 252) 253) 254) 2ςς) 2:06, 2:7, 248... 

29, 26ο, 26:. (οπ)ρί. Αἰεχ. ἐπ σηφεία ρος (ῥίγίίμς πεεὶ Ν εἰ. 1,5. 
ἀνοίξω] -ἰ- τὸ σόμα μου ΑΙεχ., στουκρίαν] τικρια 137, 138, 130, 
147, 157, τόο, τότ, 248, 252») 2ζ4) 2ς6, 2Ζ6ο. (οπ)ρ]. τικριας 2ς7. 

ἐν τικριᾳ 249. ΑΙεχ. ψυχῆς μ8] α με τς 7, 249. ΑΙεχ.  συνε- 
χόμενος} δαδεῖ Ὁ “Ὁ Αἴεχ. 

ΧΙΙ. ἢ ἢ δράκων] ἢ ἢ κητος τότ. τπιᾶγρ.0 ὅτι κατέταξας] ἐπεὶ κατέ. 
ταζας ΑΙεχ. φυία βαιϊκὶ (ρτο βαιμ δὲ αἱ νϊάετιτ) Ν εἴ. 1. ἐπ᾽ ἐμὲ] 

κατ᾽ ἐμὰ ΑἸεχ. 

ΧΙ. Εἶπα ὅτι] ὅτι εἶπον ΑΙεχ. οὐπὶ ὅτι (δ »ς ἴῃ οδιλγαδέξ, τηΐ- 
πόσα. Τμία ἀϊχὶ Ν εῖ. 121. τταρακαλέσει] ταρακαλεση 2 ς5, 26ι:. 
τορὸς ἐμαντὸν] ἐπ᾿ ἐμᾶντον εἰς διαλογισμον 248. πιᾶγρ. ἰδια δο. δὰ 
ἤη. οοπι.] διάλογον ἰδίᾳ τῇ κοίτῃ με ΑἸεχ. οοη θἰαιίοπέπι ἐπ ἑἦονο πεσο. 
γεῖ. 1Αἵ. 

ΧΙΝ. ᾿Ἐχφοξεῖς με] ἐκφοξεις δὲ μὲ ττὸ, 137) 138, 1305147» 251, 
αςξ, “τό, 258, 259, 2Ζ6ο. ργεπηϊε. διατί Αἰεχ. ἰπίεγ ἅποοβ. ἠογγεόὶς 
πὸ  υὶρ. Ἐχφοξεῖς με δις. 84 ἔῃ. οοπ:.] διατί με φοξεῖς ἐν ὕπνοις 
καὶ ἐν ὁρώμασί με καϊαπλήσσεις Ο υγίοῖε. [1. 2)6. ((. χὶ. 26ο. χίὶϊ. 
343.) ἐνυπνίοις] ῥγοοτηϊτῖ. ἐν ἰῃ. ομαγαδς. πιίποτε ΑἸεχ. δεν ,σιπία 
γεῖ. 1.21. καὶ ἐν ὁρώμασι) και ἐν ορασεσιν 1τόο. εἰ ῥέν υἱβοπενι 
γοῖ. Αἵ. καὶ ἐν ὁράμασί με καταπλήσσεις] εἰ ρέ, οὐβοπες ἤον γον Ὲ 

με καϊαπλήσσεις] οὐβιροίαείς Κεῖ. 1.4. καῖα- 
πλήσσεις] καταπλησσης το. καταπλητζεις 137, 128, 130, 147) 
2 ςό, 46ο. 

ΧΝ. ᾿᾽Λπαλλάζξεις] ἀλλαξεις ςς. απαλλαξης τιο. απαλλαξας 
137), 130) 1479 254, “ςςό, 2Ζόο. απαλλαζον (ςιπλ ἵγ] ρα εἰς πρτὰ 

11π.} τότ. απαλλαξαν 448. ἰμΐος ἴῃ. ἀπαλάσσεις δὲ ΑΙεχ. «4 0]- 
ἡϑὰ γεῖ. 181. ἀπὸ τνεύμαϊος μου] αμον τς7. Αἴεχ. τὴν ψυ- 

χἥν μ8} τὴν ζωὴν με 11,249. ἀπὸ ϑὲ ϑανάτε] Ργαεπιῖτε, τὴν δὲ 
ψυχὴν μα απὸ τῇ σωμαῖος 240. εἰ α νιοτίε Ψεῖ. 1.21. ἀπὸ δὲ 3α- 
νᾶτε δίς. δὰ ἔῃ. οοη,.] τὴν δὲ ψυχὴν με απὸ τε σωματος με 11]. 

ΧΥῚ. ἵνα μακροϑυμ.} δᾶδεῖ ἃν “ἡ Αἰεχ. μακροϑυμήσω] 
μακροϑυμήσης ((Ὑ]]Δρα ης ἴὩροῖ ταίιιγ. ἃ πι. τες.) 2.2. μου ὁ βιος] 
Α μ8 240. 

ΧΥῚΙ]. 

ὅτι δζο. τἀ ἔῃ. οομ.}] α 261. 

Ὥ, ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτόν] φμοά ἐκαϊια ι, ἐμ ἢ εῖ. 1Δι. ἢ 
ἀμί φεία (εν ἐμὸ ἐμιεμά σα εν» ἢ 

γει. 1. εἰς αὐτόν] ἐπ᾿ αὐτῷ 540. 
ΧΥΠ]ῚΙ. Ἢ ἐπισκόπ.---τὸ πρωΐ] καὶ ἐπισχεπίη αὐτὸν εἰς Ὡρωϊας 

248. τηῦῦρ. μὲ υἱαιίοπενι εὐμς γαείες ἱπ πιάνο Υ εἴ, Τλῖ. τοοιήση] 

ἩΤΣ 
ΝΣ -. ᾿ς: 

ΝΠ. 

᾿ 
γ νσ 

[ 
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ΙΪῺΩ Β. 
ΦῈ ὦ. ν1. 

190. ἐπισχοπὴν αὐτῷ ᾿σοιήση ἕως τὸ πρωΐ! . χὰϊ εἰς ἀνάχαυσιν αὐτὸν κρινεῖς; Ἕως τίγος οὐχ ἐᾷς Με; 

ὅδὲ ποροΐ] Μὲ; ἕως ἂν καταπίω τὸν πιτύελόν με; ἘΪΐ ἐγὼ ἥμαρτον, τί [ δυνήσομαι πρᾶξαι, ὁ ἐπι- 
ςἄμενος τὸν 8} τῶν ἄνψϑρώπων: διατί ἔϑε με χατεντευχτῆν σξ, εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον; Διατί 
οὐχ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μὲ λήϑην, χαὶ καϑαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας με; γυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύ- 

20. 

2]. 

,. ἀμύϑητα. 

σομαι, ὀρϑρίζων δὲ, οὐκ ἔτι εἰμί. 

΄ “᾽ξ, ρ΄. 
χαταςήσει δέ. σοι δίαιταν δικαιοσύγης. 

“4 

,. ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης, λέγει, Μέχρῤι τίνος λαλήσεις ταῦτα, πνεῦμα “Τολυῤῥῆ- 

. μὸν τ ςύματός σε; Μὴ ὁ Κύριος ἀδικήσει χρίγων; ἢ ὃ τὰ “πάντα “ποιήσας ταράξει τὸ δίκαιον ; 

. Εἰ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναντίον αὐτϑ, ἀπέςειλεν ἐν χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν. 
,. Κύριον “σαντοχράτορα δεόμενος. 

Σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς 

Εἰ χαϑαρὸς εἶ χαὶ ἀληϑινὸς, δεήσεως ἐπαχόσεταί σου, ἀπο- 
ν ΝΝ . νΝ “Ὃς .ὔ 3. 7 ΑΨ» ͵ 
Ἕςαι ὅν τὰ μὲν τπορῶτά σου ὀλίγα, τὰ δὲ ἔσχατά σου 

᾿Επερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην, ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πσατέρων' Χϑιζοὶ γάρ 
ἐσμεν, χαὶ ὃχ οἴδαμεν' σχιὰ γάρ ἐςιὶν ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ βίος. 
2 ρὦ Ν 393 δῳ 2 ς΄ νν 7ι ΄. Ψ Ὡ, ἍἌἍ ε Ζ΄ 

ἄναγγελξσι, χαὶ ἐχ χαρδίας ἐζξάξεσι ῥήματα; Μὴ ϑάλλει πτάτυρος ἄγευ ὕδατος, ἢ ὑψωϑθήσε- 

Ἢ ἐχ, ὅτοί σε διδάξεσι χαὶ 

ται βάτομον ἄνευ “Φφότε ; Ἔτι ὃν ἐπὶ ῥίζης, χαὶ οὐ μὴ ϑερισθῆ, τορὸ τῇ πιεῖν σᾶσα βοτάνη 
φΦΝ ΄ “ ζ΄ »Ψ .ΨὝ» ΝΝ “᾿ Σ) ᾿ 7΄ κ', » ΄ 2. να 
Ἔχ! ξηραίνεται ; Ουτῶως τοίνυν ἐςαι τὰ ἐσχατα Ὅαντων τῶν ἐπιλαγνανγομένων τὰ Κυρίδ" ελχις 

λ 

τροιῆσει τού, 147, 2.6. ποιῇ ΑἸΙεχ. τοοιεῖς Ὠϊάγπι. ἀς Ὑ τίη. Ρ. 36ς. 

ἕως τὸ τορωΐ] α το τού, ττο, 137» 139, 147» τς 7, 440, 261, 2:5, 2:6. 
Ὁϊάγαν. ἀε Ὑ πη. 1. εἶτ, χὰ ἕως ΑΙοχ. καὶ εἰς ἀνάπαυσιν] εἰ ἐπὶ τε- 

φεΐε Ὑεῖ. 1. καὶ εἰς ἀνάπ. αὐτὸν χρινεῖς} αἰφνιδίως ἐκδοκιμάσεις 

αντον τότ. τᾶ. κρινεῖς} κρίνεις 11, ςς. ΑἸά4, ΑΙεχ. Ὀϊάγπι. ἀε 
Τηήη. 1]. εἰϊ, 

ΧΙΧ. Ἕως τίνος με ψωο ει. 1,Αϊ. οὐχ ἐᾷς με] γς πορ αϊ- 

αἰ ἰς ἸΌΪά, δὲ τοροϊῃ με] πέφμε ἀρίτὶ: ἰδ 14. προΐῃ] τροὴ 

147) 256. τεροῖκι (4ο) τόο. ἕως ὧν ὅς. δὰ ἤη. σοπι.} δρπες σίω- 

εἴανν “αϊϊοαπ γιρᾶπε ἐπ “οίονε ἢ ει. 141. καταπίω] καταπΊνω α6:. 
τὸν ττύελόν μου] -ἰ- ἐν οδυνη 11, τοῦ, 110, 137. 138, 139, 147») 17, 

; τόρ, 161, 248, 20, 2ς1,) 252, 253) 2.4), 25) 216, 2:7) 258) 250. 
26ο. Ο(οιηρῖ. ΑΙά, ΑΙεχ. τὸ τῦτυελὸν μὲ ἐν οδυνη 26ι. 

ΧΧ, Εἰ ἐγὼ] εἰ ἀρὰ ἐγὼ το. Εἰ ἐγὼ ἥμαρτον] Ερο ρεεεαυὶ 
ει. 121. γί ϑυνήσομαι] τι δυναμαι σοι ςς, τού, 1το, 137, 138, 
130), 147) 1579 1όο, τότ, 5248, 2:0, 251, 252) 2ςς) 2.6, 2ς8, 26ο, 
26:. Οοπιρὶ. Αἰεχ. -Ἑ σοι 2:4. τι σοι δυνήσομαι 4 57. τι σοι δυ- 
νάμαι 249. τί δὺν. ὡρᾶξαι] φεί ροξμρε 41δὲ ἔαεσετε ἢ Ν εῖ, 1,Δῖ. 
ὁ ἐπιςάμενος ὅτι ἐπιςάμενος ΟἸγγίοῖϊ. νἱ. 268, 
ἀνθρώπων] τα φκὶ {εἰς (βιπ ἁρπαημπῪ εἴ, ΤΑ. 

διατι δὲ αςι. ἔϑυυ με] διεθε μὲ 130, 147. (τ, τόο. διέϑε μαι 
(ῆς) ςςό. κατεντευκτήν σἘ} ἐναντιεσϑαι σοι τότ. πιᾶτρ. ἐναντι- 
ἰσϑαι 248. ΠΠΔΓΡ. εναντιδσθαι σοι κατεντευχτὴν 2.3. Κὶ ἰοσκαν αὐ- 
φψεγβμι ἴε εῖ.1.ῖ. εἰμὶ δὲ] εἰ μὴ δὲ ς6. εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φύρτ. 

εἰ ῥισι εἰδὶ οπενὶ ἢ Νεῖ. 1,Δῖ. φόρτιον) φορτικος (τιᾶγρ.} τότ, 248. 

3 Α φῷ φρῷ 

ὁ ἐπις. τὸν γνν τῶν 
2 

διατί ] ινατι 1τ6ο. 

ΧΧΙ. Διατί ] ργαπηῖττ, καὶ 11, ςς, τού, 110, 1379 138, 130) 147» 
157) τύο, 161, 248, 249, 2:10, 251, 252, 2539) 2.4.) 2ς5ς) 26, 2ς7, 
28, 2595) 26ο. (πρὶ. Αἰεχ. ΕἸ φμανε Ν εῖ. 1.211. Διατί ἐκ ἐποιή- 

σω] καὶ ἱνατί οὐχ ἐποιήσω Ογτ}}. ΑἸεχ. τοπι. ἱ. ρατί. 1. Ρ. 527. (Ἰ46πὶ 
ἐοπίγ. Νεῖοτ. ἴοπι. νἹ]. Ὁ. 241. διατί ἐκ ἐποίησας.) 
λήϑην] οὐ λήϑην ἐποιήσω τῆς ἁμαρτίας μου Αἰεχ. 
φεΐαις νέα δ εῖ. 1.Δῖ. 

οὐκ ἐποιήσω-- 
ποῖ ἐς οὐἶημς ἱπὶ- 

τῆς ἀνομίας μι λήϑην] ληϑὴν τῆς ἀνομίας 
μδ τοῦ, τ1ο, 1379) 1385» 130, 147» τ ς7, τόο, 249,30, 252) 253) 2 14, 

2ξς,256,2ς7,258,2ς9,26ο. καὶ καϑαρ. τ. ὥμαρτ. με 25) εἰ βατ- 
φαβὲ ρεσεαιπηι περι ἢ Μεῖ. 1,Δϊ. τῆς ἁμαρτίας μου] τῆς ἀνομίας 

μου ΑΙεχ. ὀὠπελεύσομαι} ἐπελευσομαι 68. ΑΙ4, ὀρϑρ. δὲ οὐκ 
ἔτι εἰμί ] εἰ κἶϊγα ποη ἐγο. εῖ. 1. 

Ι, Οδρ. ὟἹ. ἴῃ Ἑά. ΑἸάϊηδ. 
“4 ἧἦκσε Βαίήαά δϑαπκπεληει ἀϊχίξς 

της 11. ὁ Σαυχήτης ΑἸά. 

11. λαλήσεις) λάλεις 2:3. ταῦτα] α ΟΠιγίοῖ. νἱ. 268.ι'. πο- 
λυῤῥημον] τολυρημον, 137. 138, 130, ιύο, τότ, 40, 2:1») 229 2ςς. 

Ὑπολαδὼν δὲ ὅο. δὰ ἔπη. ςοπ|.] 
γεῖ. 1.21. ὁ Σανχίτης] ὁ Σαυχει- 

ΑΙά. τῇ ςόματός 1: ἐν τῷ ςύματί σε ΟἸγίοίς. 1. οἷς, 4 ογὶ πιο 
ψεῖ. 1ι. 

Π]Ι. ἀδικήσει] αδικησὴ 137. ἱπίωβε αγίε ΜΝ ει. 1,21. κρίνων] 
Ῥγαη, ὁ ὡς τ. ταραξε!] σχελισει 3 ςΟ. ΠΠΔΓΡ. 

ΙΝ. Εἰ οἱ υἱοί σε] κα οἱ Αἰἴοχ. ἐναντίον αὐτῷ] ἐνωπίον αυτε 

2.3. ὦπέςειλεν] απερελλὲεν 138. - αὐτὰς 249ς.ὡ ἀπέρειλεν δίς. 
γοσ. 11]. 

ζω 

Δεῖ. 1.31. 

δὰ ἤηπ. ςοπ. νὴβε ἐπὶ πᾶπν ἐπί σωΐμαιές ἐογμρη, Νὶ εἴ, 1,δῖ. 

Τὴν ἀρ δι 11. 
ν. ὄρϑριζε δτς. δὰ ἥη. οοπ|.] ἀκ ἢ ἰμειο αὐ Δδορείμενε ονιμὶς- 

2οίσπίεηι εἰ ῥγέχατε: Νεῖ. 1. τορὸς Κύριον) πρὸς Θεὸν ΑἸεχ. 
ΝΙ. Εἰ καϑαρὸς] εἰ και καϑαρος 2 39. Εἰ καϑαρ. εἶ καὶ ἀληϑ.] 

δὲ γαμπεΐμε εἰ τεγαχ ες Νεῖ. 1,21. καὶ ἀληϑινὸς] Ἔ εἴ κα Αἰεχ. 
δεήσεως ἑπακἕσ.} εἰσακεσϑησεται “ὅι. ἐπακέσεταί σε) νπακεσε- 

ται σε 2:7. {. ΑΙεχ. οποκαταςήσει ὅτο. δὰ ἔπ. ςοπη1.] εἰ γοβέϊκοί 

εἰδὶ οἱναπε ἡωωβμέκ. Ν εἰ. 1,41. δικαιοσύνης] δικαιοσυνὴ ςς. 
ΝΠ]. ἜἬ»ραι ἦν] Εἰ ἐγωπὶ Μεῖ. 1,αἱ. 

ϑητα) ἐηβαίια 1014. 
ΥἼΠ. ᾿Ἐπερώτησον γὰρ] μαδεῖ γὰρ ἴῃ οἰιαγαέξ, χηΐποσο ΑἸεχ. 15 

ἐογγορα αμίομι Νεῖ. 1. γενεῶν τορώτην] ψεπεγαιίομοηε ῥτίογένε τοι. 
ἐξιχνίασον δὲ] α δὲ τού, τόο, τιδ:. εἰ ἐχφιῖγε Ὗ εἴ. 1,2ϊ. 
νος τυατέρων] ξέπες ρατεπίμρ  1θ1ά, 7 

ΙΧ. Χϑιζοὶ] χϑιζη 2.6. Χϑιζοὶ γάρ ἐσμεν] Ει ἀρβεναὶ βυπες 
καὶ ἐκ οἴϑαμεν] 2:7. σκιὰ γάρ] σκιὰ δὲ ΑἸεχ, 

σκιὰ γάρ ἅς. δὰ ἤη. οοπη.} ποππε μρπηόγα οἱ οἱἱα ποῆγα μέργα ἐξγγαπι ὃ 

Οἤρεη. ἱ. 92. εἰ μνιόγα οἱ υἱα ποτα γμβεγ ἰεγγασι. Ψεῖ. 1.21. ἔςιν 

ἡμῶν] ἴτ. 137) 138, 130) 147, 16ο, τότ, 248, 249, 252, 24) 2ςς, 
2“ς6, “ς8, Ζ6ο. Οοπιρί. Οτΐρεη. ἵ. γ)6. ἡμῶν---ὁ βίος] ὁ βιος ἡμῶν 
ἔπι τῆς γῆς κζ) 1οό, 20, 2ζ3) 217. ἐπὶ τῆς γῆς ὃ βίος} ὃ βιος 

ἐπι τῆς γῆς 1105 137, 1385) 130,) 147. 1ς79 160, τότ, 248, 249) 2 2, 

2549 2ξς, 2:6, 4:8, 259, 26ο. ζοιιρὶ. Αἰεχ. Οήρεη. 1. ςεἰξ, 
Χ. Ἢ ἐχ--ἀναγγιλεσι) “κι πεηφμα πο ἀἑ αἀοεεδιιπέ (δ, τοΐέγομ 

εἰδὶ; Νεῖ. 1Δῖ. Ἢ ἐχ, ὅτοι] "249. σε διδαξεσι] σε δοξαζε- 
σι 147, “ξό. - ῥήματα ἱπῖοες ὑποοβ ΑἸεχυ ἀὀναγίελξσι͵] -ξ- σοι 
συνεσιν σοφιας 249. (Αἴεχ. ουπὶ σύνεσιν σοφίας Ἰηἴογ ἅποοὸς.)} “Ε΄ σοι 

ΑἸά. καὶ ἐκ καρδίας]. ἘΞ εανυτων 249. 1 αὐτῶν Ὁ Χ ἴῃ οἰατδῶ, 
τηΐποσε Αἰοχ, εἰ ἐς οογάς μο Νεῖ. 1. ἐξαξεσι] σε διδαξεσιν 111. 
ἐξάξωσι ΑἸά. ἐξαξ. ῥήμια]α] ρνοΐεγεπι βέγπεοπει ἢ νεῖ. 1Δτ. βῥή- 
ματα] δακρυα 4 ς 3. 

ΧΙ. Μὴ ϑαάλλει] μη ϑαλλη τόο, 2ξ1, 2ςζ. 
Ομνγίοί. νἱ. 268. Νκπφαία υἱγοίείε Μεῖ, 1,2τ. 

1014. ἢ ὑψωθήσεται) ἢ ὑψεται ΓΟ εγίοίς. ]. εἰϊ, 

ἀμ ἐγ οίοι! ἡμποις Ν ει. Δ. βάτομον] βεατεμον 1475 249, 26ο Αἰά. 

βάτομος ΟΠιγίοί. 1. εἶξ. ἄνευ τότε] πἰῦ ἱσείψειαγ. Υὶ εἴ, 1.Δῖ. 

ΧΙἧ]. Ἔτι--- ρίζης] αάλμς ἐμ (μα ταάῖεε ἐοη Ν εῖ. 14. Ετι 

ὃν] ἔτι γὰρ ὧν Ομιεγίοί. 1. ες. καὶ οὐ μὴ ϑερισϑῇ} δὲ ποὴ γιείζιαν 
νεῖ. [ατ. ϑερισθῃ] ϑερισὴ 1305) 147)2ς6, ΩΔ6ο. πρὸ τὰ τιεῖν] 
τρὸ τῇ γὰρ σισεῖν ΟἸμγιοί. Ἰ, εἶς. ἀπίεφιαπι υἷναι (ρτο ὀἰόαι υἱ νἱ- 
ἀειυγ) Ν εἰ. 1.Δϊ. τᾶσα βοτάνη] πασᾶν βοτανὴν τς7, 5ς4. ΑἸεχ, 
Ομεγίο. 1. εἰ. ἐχὲ ξηραίνεται] ξηρανθήσεται ς ς,) τού, 1379 138, 

130) 147, 157) 160, τότ, 249, 251) 2ς2) 253) 246, 4:7, 2 58, 2ζ0, 
26ο. Οἰμγίοί. 1. εἶς. ξηρανϑησηται το. αχὶ ξηρανθήσεται 248, 
250. Οοπηρί. ΑΙά. εν δὲ σιη ξηρανϑησεται 2:4. ξηρανϑηται 261. 
ἐὰν δὲ μὴ τοίη ξηραίνεται (ου πὶ οπηπίδα8, πἰῇ ξηραίνεται, Ιδρφ' υτςο5) 
ΑΪεχ. 

ΧΙΠ. Οὕτως τοίνυν] α τοίνυν ΟἸγφνίοί. 1. εἶτ. 

ΙῚ 

. [4 ἀνομίας] 

ὀλίγα] πεἰπίνα Ἰοϊά, ἐμύ- 

ὥσπερ αὶ ϑάλλει 
τάπυρος]} (ίγρια 

ἢ ὑψωϑ. βέτ.] 

ἔςαι) -Ἐ πάντα 

κατὰ γέ- .. 

Φιεἴχειι. “25 

) 
νι τ νιν α 

ν [ 
4 

εά 
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“ 5 2 2 “ὦ 3 .΄ 4Ἷ͵͵ ΡΣ) ΄ Ν 5». ν᾿ 3 “. ε 7 
Ἐὰν ὑπερείσῃ τὴν οἰκίαν αὐτϑ, οὐ μὴ ςἢ" ἐπιλαβομένου δὲ αὐτὰ, οὐ μὴ ὑπομείνῃ" 

ΚΕΦ. νΙΠ- 
γὰρ ἀσεξδς ἀπολεῖται" ᾿Αοίχητος γὰρ αὐτῇ ἔςαι ὃ οἶχος" ἀράχνη δὲ αὐτῇ ἀποξήσεται ἢ σκηνή. 

“Ὑγρὸς γὰρ 

ἐςιν ὑπὸ ἡλίε" καὶ. ἐκ σαπρίας αὐτῷ ὃ ῥάδαμνος αὐτῇ ἐξελεύσεται. ᾿Επὶ συναγωγὴν λίθων χοι- 
μᾶται" ἐν δὲ μέσῳ χαλίχων ζήσεται. 

λωτος, τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐπομλογγ σερῦ: 

ἀσεξῶς ἐχ ἕςαι. 

9 Ὰ, Υ4 ε Ζφ ΄ 8 ἢ Ε 3 εν 

Εαν χαταπίῃη, ὁ τῦπος Ψεύσεται αὐτὸν' ὅχ εὡραχας τοι-- 

αὔτα, Ὅτι χαταςροφὴ ἀσεξξς τοιαύτη, ἐκ δὲ γῆς ἄλλον ἀναδλαςήσει. 
2 ΄, νι “Ψ ον ν 3 ρ᾿ 3 
ἀποποιήσηται τὸν ἄχαχογ" “σἂν δὲ δῶρον ἀσεδδς οὐ δέξεται. 

ὋὉ γὰρ Κύριος οὐ μὴ 

᾿Αληϑινῶν δὲ ςόμα ἐμπλήσει γέ- 
οἱ δὲ ἐχϑροὶ αὐτῶν ἐνδύσον)αι αἰσχύνην, δίαιτα δὲ 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἰωδ, λέγει, Ἐπ᾿ ἀληϑείας οἶδα, ὅτι ὅτως ἐςί" σῶς γὰρ ἔςαι δίκαιος βροτὸς 

παρὰ Κυρίῳ- Ἐπδᾶν γὰρ βέληται χριϑῆναι αὐτῷ. οὐ μὴ ὑπαχέση αὐτῷ. ἵνα μὴ ἀντείπῃ πρὸ παρὰ Κυρίῳ; γὰρ βέληται χριϑὴ τῷ, οὐ μὴ ἡ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἡ «τρὸς 
ΨΨ ’ 9 Ὁ 5" ξ΄ ΝᾺ, ΄ ϑ ’ ξ΄ "ς ͵ Ἷ ’ ἉἍ ξ΄ 

ἕνα λόγον αὐτᾶ ἐκ χιλίων. Σοφὸς γάρ ἐς! διανοίᾳ, χραταιός τε καὶ μέγας" τίς σχληρὸς γενό- 
ν ΄ 3 ν.Ὁ ε ΄ ε ρο ΝΠ 3,9 2 ε 3 ἃ. 9 ὡὖξ ς 

μενος ἐγαντίον αὐτῷ ὑπέμεινεν : : Ὁ σπῳαλαιῶν ὅρη χαὶ ὃχ οἴδασιν, ὁ καταςρέφων αὐτὰ ὀργῇ: Ο 

σείων τὴν ὑπ᾽ θρανὸν ἐκ ϑεμελίων, οἱ δὲ ςύλοι αὐτῆς σαλεύον]αι" Ὃ λέγων τῷ ἡλίῳ χαὶ ἐχ ἀνα- 
τέλλει, χατὰ δὲ ἃ ἄςρων χατασφραγίζει" Ὃ τανύσας τὸν θραγὸν μύνος, καὶ πσεριπατῶν ὡς ἐπ ̓ἐδά- 

φες ἐπὶ ϑαλάσσης" 

5.ο. τὰ ἔσχατα τάντων] α πανΐων ςς. τόάντων τῶν ἐπιλανϑαν. 
τὸ Κυρίου] ἀονηίμερη φεὶ οὐ εν θοπείπεπι: Νεῖ, 1Δι.. τῇ Κυ- 
ρίου] τῷ Θὲ Αἰεχ. Ομ γίοί. 1. οἷ. ὄσεξδξς] ἀσεδεις 6]. ὅπο- 

λέται] ολειται 840. Αἰεχ. 

ΧΙΨΝ. ᾿Δοίκητος] εὐήκοιτος (Ως) Ζ6ι. ᾿Δοίΐκ. γῶὼρ] αοικ. δὲ 240. 
ΑἸεχ. ΕἸ ποι ἀαῤιιαῤιϊὶε Ψεῖ. 1,81. αὐτὰ ἔςα!] τ. 2 ς3, 2.4. ΑἸεχ. 

αὐτῷ ἔςαι ὃ οἶκος} ὁ οἰκὸς αὐτὰ ἐᾶι 249. ὃ οἶκος] - καὶ ἡ ὁδὸς 
αὐτῷ ἱπῖοτ ἅποοβ Αἷεχ. δόσις εἶνε Ν εῖ. 18. ἀράχνη] ἀχνη (0) 
68. ρῥγαπιῖτ. ὡς (161, 248. ἔχρτα [1η.} Οοπυρί. ὡράχνη δὲ ὅτο. λὰ 

βη. ςοπι.] ἡ δὲ πεποιϑησις αὐτῷ αρωχνὴ ἀποῦδησεται (πηᾶτγρ.} τότ, 248. 
ἢ δὲ σκηνὴ αὐτε ἀαραχνὴ ἀποδησετῶι 249. ΑἸεχ. 
»ἰοδίτων Ἰαδεγπαςν μη ογως. εῖ. 1λῖ, 
ὠποξήσεται] τ. 254. 

ΧΥν. Ἐὰν ὑπερείσῃ] ἐ ἐὰν ὑπερείσει ΑἸεχ. μοῦ αὶ μιϑωϊεν Με ει. 

1κι. - ὑπερείσῃ] υπηρισὴ ξζ. βιδεόσὶ (ῆς) τοῦ. τρᾶγρ. 80 8]. τι. 
οὐ μὴ ςὮ} ὃ μὴ ςήσει ςς. ἐπιλαθομένου διο. δὰ ἤπ. “οπ1.7 εἰ ξεν 
εἐρετὶξ πον ρετπαμεί!. ει. 141. ἐπιλαδομένου δὲ] περιδραξαμένου 

αἰσμε αὐ απείς (οπ- 
8. οᾧ ,΄ὡῷ3) 

αὐτὸ 2] αὶ τού. αὐτὰ 

Οομιρῖ. αὐτῷ 29] αὐτῆς ΑΙεχ. 
ΧΥῚ. Ὑγρὸς] αμετοχος εςὶν ηλιξ (πγᾶγ,) τότ, 248. Ὑγρὸς-- 

ἡλίου] ὅτι ὑγρασία ἐςὶν ὑπὸ ἡλίον 4 Οοὐΐοες ϑ8εγρ!. ὑπὸ ἡλίᾳ] ἀπὸ 

ἡλιξ ((η εχροπίομπε ὑπὸ) 249. «πίε (ἴεν; ΜΝ εῖ. 1,21. καὶ ἐκ σα- 

πρίας αὐτῷ} λαυτα 120, 147.) 2.6. καὶ ἐκ σαπρίας αὐτῷ ἄχς. οαἀ 

βη. σοπλ.} εἰ δ ρμίγεάῆπε σεγριεη εἴς αὐτεπάει. Ν᾿ εἴ. 1,Αῖ. αὐτῷ “"} 

λα τού, τόι. ἐξελεύσεται] ἀναπαύσεται 27. 
ΧΥΤῚ. Ἐπὶ συναγωγὴν] επι συναὙωΎΉ ἐξ. (147. ν 818]. εγαί..) 

210, 254. ΑΙεχ, 1π|εοπργερ αΠομίδμς Ν εἰ, Τ,Δῖ. ἐν δὲ μέσῳ] ἐν δὲ 
μεσο (ἢς) 2.2. χαλίκων] χῶληκων τοῦ. 2:1. ἠαρίδογεη Ὗ εἰ. 1,Αῖ. 

ΧΥΤ1Π. Ἐὰν] ἐᾶν δὲ ςς, τού, 1το, 137, 138, 130.) 1479 157, 16ο, 
161, 248, 2.0, 2ζ15 252) 253) 2ξ4γ 2: ς,) 2ε6, 2ς8, 20) Δύο, 26:. 
Οοπιρ. καταπίῃ] καταπιεῖ ςς. γι. καὶ τού, 1 το, 138, 130, 
147, τόο, 249, 2:0, 252, 5, 2εό, 2.9) 2όο. -Ἑ αὐτὸν ΑΙεχ. 4ε- 
σἰμίον Υ'ὶ εἰ. 1,Αῖ, ὁ τόπος ψεύσ. αὐτὸν] ἰρεκ: πιοπείσίρν ἐμ ς Νεῖ. 

1,Αἵ. ψεύσεται αὐτὸν] ψεύσεται αὐτῷ (ουπὶ αὐτῷ ἴῃ σμαγαᾶ. κμηϊη.) 

ΑΙεχ. ἐχ ἑωρ. ταῦτα] ποη ἐπὶμι αάυξνεβὲ λές Υ εἰ. 1,Αῖ. ἑωρα- 

χας] εὡρακε 68. ἑόρακας (ἢς) 2:4. τοιαῦτα] ταυτὰ 26. 
ΧΙΧ. Ὅτι καταςρ.---τοιαύτη)] φκία ἐυεγῇο ἱπιρκέαδιϊὶς (ἔ, Ῥτο ἐσι- 

ρἐϊ αἰ) οἱ Ψεῖ. 141. ἀσεδξς} ἀσεξων ς ς) τόο. 

τῆς γης 14). ἄλλον] αλλο 1Π1. αλλος 2:1. αλλὼν Ζ,ό. ἄλ- 

λον ἄναδλαςήσει} αἰϊετιίγωπι γεγπίπαυϊ Μεῖ. 141. αἀναδλαςήσει] 
αθλαςησει 55: 

ΧΧ. ἐμὴ ἀποπὸιήσ.Ἶ ποι ΠΟΥ ΘΟ γεῖ. 12. ὀποποιήσηται) 

αποποιήσεται τόο, 4:7. ΑΙεδχ. τὸν ἄκακον] τὸ κακὸν 139, 147, 
2:6, 26ο. τὸν εὐϑὴ (πιαγρ.) τότ, 248. πτοᾶν δὲ ἅς. δὰ ἤη. σοπλ.] 
πος μἰϊαπι πρίπες ἐρὶὶ αεείρίοι, Μεῖ, 1.11. οὐ δέξεται] οὐ δεζηται 

2ζο. 
ΧΧΙ. ᾿Αληϑινῶν}] ἀληϑινον τοῦ, 110, 127) 118,1 40) 1479 (2 2. 

οοττ.) φόο. Οἥρεη. ἱἰϊ. 323. Αἴμδη. 11. 240. Β4Π]. Μ. ἱϊ. 26ο. ΤῊεο-. 
τογαείω νεῖ. 1. 

εἰ ἰαόία εογεηι Ψεῖ. 1Δῖ. 

ἀοτεῖ. ν. 944. τὰ δὲ χείλη] καὶ τὰ χείλη 

ΑΙοχ. ἐξομολογήσεως] ἀγαλλιάσεως 

ἐκ δὲ γῆς] ἐκ. 

Ὁ ποιῶν Πλειάδα, χαὶ Ἕσπερον, χαὶ ᾿Αρχτβρον, καὶ ταμεῖα ΝΝότε' Ὁ ποιῶν 

(: ςο. τοῦτρ. Οὐπὶ νος. διπλη γρᾶφη Ριῆχίβ.) ΑἸοχ. εοηεέομο Ν εἰ.1,8ι. 

ΧΧΙ. Οἱ δὲ ἐχϑροὶ] α δὲ τόο. ἐνδύσ. αἰσχι.] ἐπάμεπιμν οοηι- 
βομε Νεῖ. 1, δίαιτα δὲ] καὶ δίαιτα ΑἸεκ. δίαιτα δὲ ἀσεξὰς 
ἐκ ἔςα!] εἰ αδεγπασμΐμνι ἱπιρὶϊ πολ σιαπεδὶ Υὶ εἰ. 1.,3ϊ. 

Ι. Οδρ. ΥἹ]. ἰπ Ἑά. Αἰάϊπα.  ὙγὙπολαξὼν ὅζο. δ4 ἤη. ςοπι.] 
Εἰ τοβοπάεις 7οὺ ἀϊκὶ!: Ν ει. 1χϊ. Ὑπολαδὼν δὲ] α δὲ 4 ς3. 

ἼΠΙ, ὅτι ὅτως ἐς] οτι ὅτως ἐξαι 2.4. “σῶς γῶρ---βροτὸς] φμο- 

»ποαΐο ἐμὴ βοιογὶ φιὶς θη: «βὲ ἢ Νεῖ. 141. βροτὸς] α ΟἸγγίο. νἱ. 
468: πααρὼ Κυρίῳ] ταρα Κυριου 138, 139, 251, 253» 255. 

111. βάληται] βελεται 147. χριϑῆναι αὐτῷ] αποχριϑηναι αὖ- 

14. 

15. 16. 

17. 

18. 

19. 20. 

21. 

22. 

τι 234. χριϑῆναι μετ᾽ αὐτῇ ΑΙοχ. ᾿ὠρ “οπίσπεΐεγε εἰ εο Νεῖ. 1λῖ. ἢ᾿ 

οὐ μὴ ὑπακ.] οὐ μὴν ὑπακ. ΑΙά, οὐ μὴ ὑπακ. δο. δὰ Άπ. οοπι.] 
πο γεῥοπάεδὶ! εἰ πρώ ἰδ πες. Ψεῖ. 1.Δ. ὑπακάσῃ] υπακεσηται 
147. αὐτῷ] αὐΐϊεα τόο. ἵνα μὴ] ἐδ᾽ ἐὶ μη (τπᾶγρ. Ρταμλο. διπ. γρ.) 
3.0. 8δὲ μη 254. ἵνα μὴ ἀντείπη] ΠΑθεῖ ἱπίεῦ ὑποο5 Αἰεχ. ἐκ 
χιλίων] ἐκ χείλεων 1475 2.6, 2ς7, 261. ΑΙά. 128,11 

ΙΝ. Σοφὸς γὰρ ἐς!) α γὰρ ΟΠΒιγίοῖς. 1. οἷ. κραταιός τε] α τε 
1ού. χρατεος τε 138. τίς σκληρὸς δις. δά ἤη. ςοπ,.] φωὶς αἰμγς 

αὶ εογάπι ἐο, εἰ πιαηβε ἢ ΜΝ εῖ. 1.ατ. φωὶς τοβίηε εἰ, εὐ ράσενε ἀαδμὲξ ἢ 

ψυΐϊρ. τίς σκληρὸς ὅζο. «ἡ δΆπ. ςοηῃ. ς.} α ΟἸγίοῇ. 1. οἶς. 
μεινεν]} ὑπεμεινας τόο. καὶ εἰρήνευσεν Οομρρὶ. 

Ψ. Ὁ σαλαιῶν ὅρη] Ουὲ ἰη νεϊαβαίε ῥεγάμεεί γπομπίες Νεῖ, 1. 

ἐκ οἰδασιν] οὐκ οἰδὰς τόο. εξαιρων ορῆ και αδηλοποιων αὐτὰ 56. 

ὁ καταςρέφων) ρῥγειηϊῖ. καὶ ς ς) τού, 137», 138, 130) 147) 248, 20, 
5ςτ, 2:4, Ὡςς, “τό, 28, 39, “όο. καὶ καΐαςρεφων τότ, 2ς4. 
Οοπιρ. ὁ καταςρ. αὐτῶ ὀργῇ} φαὶ τέγη τος ἐπ γα Ψεῖ. 1,ῖ. 
ὀργῇ] Ργαπητῖ. ἐν 840. ΑΙεχ. - 

᾿ ΥΙ, Ὁ σείων τὴν ὑπ᾽ ἐρανὸν) Ομὶ οοπωπμουδῖ ογδεπι Νεῖ. 1.21. οἱ 
δὲ ὅς. δά βη, οοι.] εἰ εοἰμριμα ἐγως πιουεδωπέην, ἸΌϊά, οἱ δὲ εύλοι 

αὐτῆς] καὶ οἱ ςύλοι αὐτῆς ΟἸιγίοί 1. 4.6. 

πησονται (πηᾶγρ.) τότ, 2.8. σαλευσονται 46ι. 
ΨΙΙ. Ὁ λέγων] θεὲ ξνγαεερίε εἴ. 1.,2ϊ. 

τελλεῖν 449. (ΑΙεχ. ἱπῖεσ ποὺ.) ἐκ ἀνατέλλει] εκ εἐξανατελλει 
δόι. κατὰ δὲ ἄς. δὰ ἔη. οσοπη.] εἰ εαίετα βάεγα βρπαι. Μεῖ. 1Δῖ. 
χατῶ δὲ ἄςρων] κατα δὲ τῶν ἀζρὼν 4:7. κατασφραγίζει] - κατα 
δὲ αγίελων αὐτα σχολίιον τί ἐπενοησεν 11, 68. 2 ς4. ἊΝ σφραγιζει 27. 

ΝΠ. Ὁ τανύσας] ἐκτείνων ας. Ὁ τανύσας τὸν ἐρανὸν βόνος] 
ἐγὼ ἐξέτεινα τὸν ἐρανὸν μόνος ΒΑΠΙ. Μ. ἱ. 317). (ΟΕ, 1,82.) τὸν ἐρα- 
νὸν] Ῥ ὡὠσει δερριν αςξς.:. καὶ περιπατῶν] καὶ τπεριπατησας ςξ. 
ὡς ἐπ᾽ ἐδαφες] ἐπι ἐδαφες (τοῦ. πιᾶτρ. δΌ αἱ. τη. κειμιαΐα) δότ. ἡ ὡς 
147. ὡς ἐπι ἐδαφους 1ς7,) τόιϊ, 448, 2ς2, 2579) 229. (Οπιρί. Ὠιάγηι. 
ἀε Ὑ πη. Ρ. 372. ἐσπφκάπι (μβέγ ἰόγγαπα Μεῖ. 1αῖ. ὡς ἐπ᾽ ἐδάφες ἐπὶ 
ϑαλάσσης} ὡς ἐπι ἐδαφες ϑαλασσης ςς. ἐπὶ ϑαλάσσης ὡς ἐπ᾽ ἐδά- 
φες Οοπῆϊε. Δροῖς 110. ν"ϊ. ο..). ἄς, πἰῆ ἐπὶ ἐδάφους, Ὑεοάοτεῖ. 
ἵν. 395. ν. τοι. ἐπὶ ϑαλάσσης] ροηΐξ Δηῖε ὡς ἐπ᾿ ἐδάφους ΑἸεχ. 
Εὐΐεν. Πεπιοπῆτγ. Ἐνδηρ. Ρ. 446. Ομιγίοί. νἱ. 468. (ΟΥ, νἱϊ. 2 ς6.) 
Αἴμδη. ἱϊ. 2ζο, 449. 

ΙΧ. Ὁ ποιῶν] α ὁ Οἰιγίοῖ. νἱ. 268. 

δα ΤΙ γα κν} 
“2 

», 
υπε- 

τῷ ἡλίῳ] “Ἔ μη ανα- 

Πλειάδα) Πλειάδϑας 

σαλεύονται) ποεριτρα- 

,(΄. 



Ι 

ἈΈΦ. ΙΧ. 
7 ν. 9 ͵΄ Ν ΄ - . » Τ΄ Ῥ » ἣν 2. 7 11. μεγάλα χαὶ ἀνεξιχνίαςα, ἐνδοξά τε χαὶ ἐξαίσια, ὧν ἐχ ἕςιν ἀρισμός. 

9 Ὰ, 2 4 ΄ 2 ΄ ᾿ λῚ 4 9 ρ 5 »Ὅ.0 , 9 ζ΄ 

Εᾶν ἀπαλλάξῃ, τίς ἀποςρέψει; ἢ τίς ἐρεῖ αὐτῷ, Τί ἐποί- 12. 

13. 14. 

Ις. 

16. 

17. 18. 

10. 

20. 

23. 24. 

25. 26. 

ἀν 

Α 

᾿ 257, 2:8, 26ο, 261. (ομρί. 

ἴδω" ἐὰν παρέλϑη με, 8δδ᾽ ὡς ἔγνων. 
. Ἁ, Ἃ 3 ᾽’ ᾽ " ς 93 ϑ.ϑ Ὃ » ,͵ 4 ." ςζ 9 2 ΄’ 

ησας; Αὐτὸς γὰρ ἀπέςραπ]αι ὀργὴν, ὑπ αὐτῇ ἐχάμφϑησαν χήτη τὰ ὑπ δρανόν. 

Ἐὰν γὰρ ὦ δίκαιος, ἐχ εἰσακάσεταί μου, τῇ χρίματος 
ε ΄ ἣἷΛ ΄ Ἃ 4 ΄ , 

ὑπαχόσεται, ἢ διαχρίνει τὰ ῥήματά μᾶ. 
9 "Ὁ ’ 

αὐτὰ δεησήσομαι. 
Μὴ γνόφῳ με ἐχτρίψη" πολλὰ δὲ μου τὰ συντρίμματα «πεποίηκε διαχενῆς. 

τι μὲν γὰρ ἰσχύει χράτει" τίς οὖν χρίματι αὐτὰ ἀντι- ἀναπνεῦσαι" ἐνέπλησε δέ με ππιχρίας, “Ὃ 

Ω Β, ΐ 

᾿Εἂὰν ὑπερδῆ με, οὐ μὴ 

Ἔδν δέ μου 

2 ΄ ΄ τ ᾿ς Ἁ εξ ͵ 9 Π Ψ 9 4 σ΄ ἰδὲ φρο 

Εὰν τε χαάλεσὼ χᾶιϊι μὴ ὑπαχϑση, οὐ “σιςεύω ὁτι εἰσαχῆχοε μοὺ τῆς φωνῆς. 

ςήσεται: Ἐπᾶν γὰρ ὦ δίκαιος, τὸ ςόμα μου ἀσεξήσει" ἐάν τε ᾧ ἄμεμπ]ος, σχολιὸς ἀποδήσομαι. 

41.242. Εἴτε γὰρ ἠσέξησα, οὐχ οἶδα τῇ Ψυχῇ, τσλὴν ἀφαιρεῖταί μου ἡ ζωή. Διὸ εἶπον, Μέγαν χαὶ δυ-- 
γάςην ἀπολλύει ὀργὴ, Ὅτι φαῦλοι ἐν. ϑανάτῳ ἐξαισίῳ, ἀλλὰ δίκαιοι κα]αγελῶνται. Παραδέδον-- 

ται γὰρ εἰς χεῖρας ἀσεδδς, πρόσωπα χριτῶν αὐτῆς συγχαλύπ]ει" εἰ δὲ μὴ αὐτός ἐςι, τίς ἐςξιν. 
Ὁ δὲ βίος μου ἐςὶν ἐλαφρότερος δρομέως" ἀπέδῥασαν, καὶ οὐχ εἴδοσαν. 

Οτερον. ΝΥΗ͂, 11. 822ὥ.. Πλειάδα ἅς. δά ἤη. οοηλ.] “γόξαγενι, οἱ 

ἢ ειῥετείπενι, εἰ Ῥ]οἰ ἴα: εἰ ἱπιεγίογα μβνὶ, Ψεῖ. 1.21. καὶ ᾿Αρκτε- 

ρ0ν] α και τού, 110, 137, 138, 139, 147) 251) 25) 256, 2 ς8, 26ο. 
α ΟἸβγίοί, 1. οἰ. ταμεῖα) ταμίαν 68. ΑἸά. ταμιεια τού, 137, 
118, τό:, 248. (οπιρὶ. Αἰμδη. 11. 4.28. ΟΥΠ]!. ΑἸεχ. 11. 222. Τἢοο- 
ἀοτεῖ. ν. οὔ4. 

Χ. ἔνδοξα τε καὶ ἐξαίσια] φἰογίβεα εἰ ἱπρεμία ει. 141. καὶ 
ἐξαίσια] και εξεσια τ38ι 

ΧΙ. ὑπερξδῆ με] ὑπερξένει (ῆς; εἰ ἤρτὰ [ἰη. Δ Αἴ. πὶ. φεπεγὶξ αα »"4) 
1οῦ. πιᾶγρ. υπερδησομαὶ “61. οὐ μὴ ἴδω] ἐκ ἴδω αὐτὸν Οοάεχ 
ὑπ05 ϑεγρῖ. ἐᾶν τουαρέλϑη] ργαπιῖττ, καὶ 11, ςς» τοῦ, 110, 137», 

138, 130) 147) 157» 160, τόι; 230, 251, 252) 253) 2:3) 2005 257, 
2 ς8, Ζόο. Οοτρί. ΑΙεχ. ἐᾶν παρέλθῃ με] εἰ Α.ὶ ἐναηβεγὶ! πιὸ εῖ. 
11. εἐδ᾽ ὡς] 8δὲ «τως τόο. Ὁ ὡς ἔγνων] πες βε (είανι Ψεῖ. 
1κῖ. 

ΧΙ]. ᾿Εὰν ἀπαλλαξη] εαν απαλλαξειται ςς. 
252. δὲ επὶπε ὑπο ταύ άεγί Μοῖ. Τ1,Δῖ. 

τις ἐπιςρεψει τότ, 448. (οπιρί. 
ἐποίησας ἐποιησεν τοῦ. 

ΧΙΠ. Αὐτὸς --ὀργὴν] ὁ ὁ Θεὸς ὅ ἀναπόρρεπῆος ἡ ἡ ὀργή Οοπιρὶ. - 
“ως επί ἱμανετε δες ἱγα ς Ν ει. ΤΑ. ἀπέρραπῖα!] Ργαιηϊῖ. οὐκ ἴῃ 
᾿ομιαγαές, πύποτε Αἰεχ. ᾿ ὀργὴν] οργὴ 1Π1., ὑπ᾽ αὐτῷ] ὑπ᾽ αὐτα δὲ 
ξς,) τού, 110, 1479 157» 1όο, τότ, 250, 241, 252, δςξ, 2.6, 2ς7, 

258, 2Ζ6ο. (ζοπιρὶ. απ᾽ αὐτῇ δὲ2ζή9ς. ὑπ᾽ αὐτῷ το. δὰ 8:ι. σοτη.] 
αὐ ἐρί (ιδάϊϊια μη! ἐσρίογα {μὸ οαΐο. Ν εἰ. Τιαῖ. ἐχάμφϑησαν] εκαυ- 
ϑησαν τότ. ἐκάμφϑη ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. ὑπακέσεται} ὑπακδσει ςς. 
τ6ο, τότ, 248, 4ς1) 26ο. (οπιρὶ. εἰσακσηταῶι 249. ὑπαχϑσὴ 24. 
εἰσακόέσῃ Αἰεχ. ἢ διαχρ.) α ἢ Οοιηρί. διακρίνει] διακρινεῖ ςς, 
1379) 130, τόο, (20. υἱ ν]άεἴιγ.) 2 2, Ζόο. διακρινὴ τού, 110, 138, 
157) 251, 2ς4,) 2:8. ΑΙεχ. διαχρινηται 2490.Ὁ. τὰ ῥήματά μου] 
Ἔ μεϑ' αὐτῷ (Ὁ κε ἴπ ομαγαέξ. τηΐποσα ΑἸοχ. 

ΧΨΥ. Ἐὰν γὰρ] ἐᾶν τε γὰρ ςξ, τοό, τἴο, 137, 138) 1309 147» 

157) τόο, 161) 248, 2:0, 251: 2582, 253) 2545 25 Ὁ) 257. 2 8, 2599. 
ΟὈπΊΡΙ. ΑἸεχ. εᾶν τε 249. ἐᾶν ται (ς) γὰρ 2 56. ᾿Εὰν γὰρ ὦ 
δίκαιος} Ομοά 4 εἰἴαπι ἡωῆμς βιεγο Ψ εῖ. 1δϊ. ὦ δίκαιος ττ. τού, 

11ὸ,) 137) 138) 129, 1479 1ύο,ς 161, 248, 249, 2ζο, 2:15 2ζ2) 254, 

255) 257) 258, 20, 26ο. (οπιρὶ. ὁ δίκαιος ὦ ας6. δίκαιος ὧν ΑἸά. 
οὐκ εἰσακάσεταί μου} εκ εἰσακασηται με τόδ. τῷ κρίμ. αὐτῷ 

ἐᾶν απαλλαξει 

τίς ὠποςρέψει] , τις ἐς. 
Τί ἐποίησας} ῥγατηϊτ. σὺ 138. 

υπαχεσηται τού, 110, 1 ξ7) 

δὲη9.) μαθεῖ (Ὁ χς Αἴεχ. Ἐά4. 1,21, Ηϊετοθῦ. δεηϑήσομαι) δεηϑησω- 
μαι “ς6. ᾿ 

ΧΝῚ. Ἐὰν τε) ἐὰν δὲ Ομ. καὶ μὴ] κα μη τού, ττο, 137, 
138, 130, 147) 157, τόο, 161) 240, 250, 2ξ1) 22) 253» 45, 246, 

καὶ μὴ ὑπακάσῃ] καὶ εἰσακάσῃ 

εἰ ἐχαμάϊεγ! Ψεῖ. 1Αῖ. οὐ τοιςεύω] οὐ τοιξευσω 1το, 2ξς, 

τῆς φωνῆς} α 11, ςς, 68, τού, 110, 137) 138, 130, 147}. 157» 

ΑἸοχ. 

28. 

,.160, τότ, 248, 2ζο, 2:19 2:2, 2:3, Ὡςς, 2:6, 2:7, 258, 2.0, 260, 
261. (οπιρὶ. μιαρεῖ ἰπ οπαγαέζ. πλῖποσγο ΑἸεχ. 

ΧΥῚΙ. . Μὴ γνόφῳ] μὴ ἔν γνόφῳ ΑΙεκ. Μὴ γνόφῳ με ἐκτρίψῃ) 

Νε γοτίο ἱπὶ ἐμγδίπε πιδ εσπίεγα! : Ψεῖ. 1. με ἐκτρίψῃ] ἐκτρίψει με 
τῷ (οάϊςε5 ϑεγρίὶ. μου τὰ συντρίμμαϊα] τα συντριμμαῖα μξ 110. 
137) 130, 249) 26ο. . -ἰ- μοι ἱπίεσ ὕποὸβ Αἰεχυ τσεποίηκε! α τού. 
ἐποίησε 2.4, 257, 2:9. ᾿ διακενῆς] μπε ἐσμία. Ψεῖ. 1,21. 

ΧΥΝΊΠ. Οὐκ ἐᾷ γαρ] εκ εα δὲ 240. 
ΧΙΧ. Ὅτι μὲν--κράτει}) Εἰεπῖνι φηία ροίοβι, οὐμίπε! : Νεῖ. 1μΑῖ, 

ΟΙΚγἱοῖς, . εἶς, 

Ἢ καί ἐςι ναυσὶν ἴχ-- 

ἰσχύει] ισχυι ἃς. ἰσχύει κράτει] ἰσχύϊ κρατεῖ (ἢς) τού, το, 
137, 138, 130, ιότ, 248, 2ζο, 2ςς,) 26ο. (οπρί. ΑΙά. ΑΙεχ, ᾿ κρά- 
τε] κρατεῖ 5 58. τίς ἦν κρίματι αὐτῷ} τίς κρίματος Θεδ ΟἸΒιγίοί. 

νἱ, 268. κρίματι αὐτξ] κριμασιν αυτε 68, 56ο. υἱ νἱἀεῖιν. ῥγα- 
τἰτῖ. τῷ 2490. 

ΧΧ. ᾿Εαν γὰρ] ἐᾶν τε γὰρ ςς» τού, 110, 137, 138, 1309, 147, 
1ς 7, 1όο; τότ, 249. 2:0, 2ζ2) 253, 25.) 2506, 2ς7, 2.8, 2ζ0, 26ο. 

ΟἸγίοί. 1. εἶτ, ἐὼν δὲ γὰρ Οοπιρί. ᾽Εὰν γὰρ ὦ δίκαιος] Ομοά εἰ 
αεο ζωβας νεῖ. 121. ὦ δίκαιος] ἴτ. τόι. 5ςο. ἀσεξήσει] ασε- 
δησῃ (τοό. οχ οοττ. ἃ ἰδουπηάδ τ.) τ6ο. ἀσίδησε (ας) ΟἸμγίοί. Ἱ. οἶς, 

ἑνιρία ἰοσμείμε Ν᾽ εἴ, 1,Δῖ. ἐάν τε ῷ] ἐὼν δὲ ᾧ ῳ Οὐοπρὶ. κἂν τε ὼ 

ἐάν τε ᾧ ἃς. δὰ ἢ. οοπι. φωοάὶ εἰ Αἰ κετο βῖπε ενῖ- 
πε) »γαυμς: ἱπυεπίαν. Νεῖ. 131. ἄμεμτί. σκολ. ἀποδήσ.] ἀπ λοὺς 

εγὼ καὶ ἐςρεδλωσεν με (τηᾶγρ.) τότ, 248, ὀποδήσομαι] κατακρίνι 
(ᾶς; εἴ ἔχρτα 11π. 8Ρ 8]. πὶ. εομπεεπιρμαδίε) τοῦ. ταλτρ. αποδησωμαι 
τόο. 

ΧΧῚ. Εἴτε γὰρ] εἶτε γὰρ (ῃς) 2:2. εἰ τι γὰρ 27. 

γαρ-- τῇ ἢ Ψυχή] δὲ δηΐηι εἰ ἐπιρίο ἐσὶ ἐπ ἀπίπεασι πισαπι; πείείο: γεῖ. 1,Δἴ. 

ὅτι εἴτε ἠσίδησα ἀπὸ ψυχῆς μου (νεῖ ἐν ψυχῇ μου) οὐκ οἶδα τι Οο- 
ἀΐςεβ θεῖ. ἠσέβησα) ἡσεξηκα 449. πύσέδησα ΑΙεκ. τῇ ψυχῇ] 
Ἔ μου τού. (Αἴεχ. (Ὁ Χ 'π οβαγδέξ. πηΐποσα)  τυλὴν] τλὴν οτι 
ςς, τού, 110, 1379 138, 130) 147) 1587) 16ο, 1ό:, 248, 2ςΟ, 2ς1, 

2ξ2, 253, 254η)2546,2ς7, 2ς8, 29, 26ο, 261. Οουρ!. (ΑἸεχ. οὐπὶ ὅτι 
ἰηἴεῦ ὕπ005.) νεγμπὶ ἀκίοπι Νεῖ. 1.4, ἀφαιρεῖται} αφηρηται 1Π], 
τοῦ, 110, 137, 138, 130) 147, 1879 1τ6ο, τότ, 248, 240, 250, 22, 
2532.) 254) 2τ6, 2ς7, 2:8, 2:0, 261. (οπηρὶ. 

ΧΧΙΙ. Διὸ εἶπον] ρῥγαπιῖε,, ἕν ἐστὶν Αἴεχ. 0 ᾿ς ἴῃ σμᾶγ, πηΐποτγε. 
ὕω οἱ Ῥγοῤιεγ φυοά εἰ ἀϊκὲ: γεῖ. 14. ὀπολλύει] δῥ(ῥεγἀἰ δὲ 

γψεῖ. [Δι. ἐργ] ῬγϑοΠηΪ τ. ἡ τού, τότ, 248. Οοπιρὶ. 
ΧΧΙΙ. Ὅτι φαῦλοι] φυἱα πεφωαν ὀοπιίμες Ν) ει. 1.421. ἐν 8α- 

νώτῳ ἐξαισίῳ] ἱπ πιαρπα πεογίς ἐγμπῖ; Νεῖ. 1. ἐξαισίῳ) ϑαυμάξω 
(Ης) τού. πιᾶγρ. δΌ αἱ. ᾿Ξ. -Ἐ ἀπολενται δς4. Αἰεχ. ἀλλῶ δι- 

καιοι καταγελῶντα!) “α )ωδὲ ἀϊ ἀετίφεπίμν. Ν εἴ. 1.λϊ. ᾿ 

ΧΧΊΙΝ. Παραϑέδονται] τταραδιδονται τού, 249. Παραϑδίδονται 
δες. δὰ ἔῃ. σοπι. 2ς.] μαδεῖ πὶ ᾿ς Αἰεχ. Πδραδ. γὰρ] τταραϑιδον- 
ται46ι. παραϑέδοται γὴ Αἰεκ., ἀσεξξς] ασεδων 249ς. κριτῶν 
αὐτῆς} κριτων αὐτῇ ΠΠ. (139. ἐδουπάα π|.) κριτῶν αὐτὴ ἐς) 2:1. 

εἰ δὲ μὴ ἅς. δὰ ἤπ. σοπ).] καὶ γὺυν τις ἐξὶν τότ. πιᾶγρ. αὐτός ἔς!] 

Οὐχ ἐᾷ γάρ με 

ω 

βῪι “Ὁ 

᾿ 

Εἴτε ᾿ 

α ἔφι τοῦ, 110, 137, 138, 1305 147), 157, τόο, 16:1) 448, 240, 2:0, Τ ι 

251; 22) 253) 284, 28, τύ, 2:7) 268, 259) 46ο, 26:1. (οπηρί. 

τίς ἐςιν)} α 5ς. τι ἐξὶν τόο ρῥγιηϊζ, καὶ νυν 248. πιᾶγγ. Πλθεῖ ἴῃ 

ομιαιδέϊ. τηΐμοσε ΑἸοχ. 

ΧΧΝ. Ὁ δὲ βίος μου] , δὲ ΟἸγίος. 1. εἶτ. εἰ. 39. ἐςρὶν ἐλα- 
φρότερος] α ἐξὶν 249, 219, 260. {Γ. 253. ΑΙεχ. δρομέως] δρομεος 
τότ. δρομου 249. ἀπίδρασαν) απεδρα 11. ἀπίδρασαν ἃις. «ἃ 
βΆη. ςοπι.} α Οιγίοῖα νἱ. 268. “ηρέγαπε εἰ πον υἱδεγμμί. Ν εἰ. 1,δϊ. 

εἴδοσαν] ἰδοσαν τ ς7, 2ςο, 26ο. εἰδὸν 249. εἰ δεισαν 4ςι. -ἰ- αἀγαϑον 
2ξ4.. οιδεσαν 461. ἴδον ἀγαθωσύνην (ουπὶ ἀγαθωσύνην 'π ομιαγαξς. 
τηΐμοσο) ΑἸεχ. 

ΧΧΥῚΙ. Ἢ καί ἐς] εἶ καὶ ἐξὶ τοῦ, 137, 138, 130) 1479) 161, 248, 
ἃ ςο, 22) 255) 26, 2ς8, “ότι. Οοπιρί. ΟΠγίο, 1. οἷς, εἰ δὲ ἐςὶιν 
4:4. εἰ δὲ καὶ ἐςινα66. Ἢ καί ἐξι ὅο. δὰ ἤη. ςοη1.} ““ῤίεγιοιε 
φμα υεβέρίμν πανΐς, ἀμί φμαβ ἀφμίΐα φοίαμίει, εἰ φμανῶπες ἐξταπι. 

ψεῖ. 1.31. ἢ αετξ} ἢ δὲ τῷ 68. ΑΙά.. ποετομένου] τετωμενε τ6ο. 

βοραν] βορρᾶν ς5, 137, 138, 139) 157, 251- 



Ι[ῶ Β. 

γος ὁδᾷ, ἢ ἀετῇ πετομένου ζητδντος βοράν, Ἐάν τε γὰρ εἴπω, ᾿Επιλήσομαι λαλῶν, συγχύψας 
τῷ προσώπῳ ςενάξω" Σείομαι πᾶσι τοῖς μέλεσιν, οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ ἀϑῶόν με ἐάσεις. 

ἜἘδν γὰρ ἀπολέσωμαι χιόνι, χαὶ ἀποχαϑάρωμαι χερσὶ 

Κα ΕΓ ΔΙῸ ,Ἱχανῶς ἐν ῥύπῳ με ἔξαψας, ἐδδελύξατο δέ με ἡ ςολῆ. Οὐ γὰρ εἶ ἄνϑρωπος χατ᾽ 

δέ εἶμι ἀσεξὴς, διὰ τί οὐχ ἀπέσϑανον ; 

ἐμὲ, ᾧ ἄντιχρινᾶμαι; ἵγα ἔλθωμεν ὁμοσϑυμαδὸν εἰς χρίσιν. Εἴϑε ἣν ὁ μεσίτης ἡμῶν, χαὶ ἐλέγ- 

χὼν χαὶ διαχόων ἀναμέσον ἀμφοτέρων. ᾿Απαλλαξάτω ἀπ᾿ ἐμδ τὴν ῥάξδον, ὁ δὲ φόξος αὐτξ μή 

με ςροξείτω, Καὶ ἃ μὴ φοξηϑῶ, ἀλλὰ λαλήσω" οὐ γὰρ ὅτω συνεπίςαμαι. 

ΚΆΜΝΩΝ τῇ ψυχῇ με, ςένων ἐπαφήσω ἐπ᾿ αὐτὸν τὰ ῥήματά μ8' λαλήσω ππιχρίᾳ ψυχῆς με 
συνεχόμενος, Καὶ ἐρῶ πρὸς Κύριον, Μή με ἀσεξεῖν δίδασκε" χαὶ διατί με ὅτως ἔχρινας; Ἢ 
χαλόν σοι ἐὰν ἀδιχήσω ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρῶν σου, βελὴ δὲ ἀσεδῶν προσέσχες. 

βροτὸς ὁρᾷ, χαϑορᾷς, ἢ χαϑῶς δρᾷ ἄνθρωπος, βλέψη; Ἢ ὁ βίος σα ἀνϑρώπκινός ἐςιν, ἢ τὰ ἔτη 
σου ἀνδρὸς, Ὅοτι ἀνεζήτησας τὴν. ἀνομίαν μου, καὶ τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας; Οἶδας γὰρ 
ὅτι οὐχ ἡἠσέξησα" ἀλλὰ τίς ἐςιν ὁ ἐχ τῶν χειρῶν σοὺ ἐξαιρέμενος; Αἱ χεῖρες σου ἔπλασάν με 
καὶ ἐποίησάν με, μετὰ ταῦτα μεταξαλών με ἕπαισας. 

3 φ ’ὔ ,» 9. ’ Ῥ ζω 

Ἢ οὐχ ὥσπερ γάλα με ἤμελξας, ἐτύρωσας δέ με ἶσα τυρῷ; 
, 

δὲ γῆν με πάλιν ἀποςρέφεις. 

ΧΧΝΤΙ. Ἐὰν τε γὰρ εἴπω] Ονοά 4 εἰ ἰοεμίας ἤνενο Μεῖ. 141. ἐπι- 
λήσομαι] ἐπιλήσομε (ῆς) 2.2. συγκύψας} συγχαλυψας 2ξι. 
συγκ. τῷ προσώπῳ] εἰεοϊήπαης ἱπ γαεὶε Ν εῖ. Τ,Αῖ. 

ΧΧΨ 1]. Σείομαι] σείωμαι ΑἸά. -Ἑ γὰρ ἱπίεγ πποοὺ8 ΑἸεχ, 
πᾶσι τοῖς μέλεσιν] -ἰ μὸν τοῦ, 1ς7. (ΑἸεχ. ἱπ σμιαγαδς. ποτε.) 
τοις μέλεσι με ΖΔό:. οἶδα γὰρ] α γαρ ςς. οἷδα γὰρ---αϑῶόν με] 
ὅτι οἶδα ὅτι ἀϑῶόν με 8 (ὐοάϊςε5 δεῖρ!. ἐκ ἀϑῶόν με ἐάσεις] οὐκ 
αϑωωμαι τοῦ. ἐπηρωπίμηπι πα πο αἰϊταιεἰς. Ψεῖ. 1,41. ἐάσεις} εασης 
110, 230. κα 26:. 

ΧΧΙΧ, ᾿Ἐπειδὴ δὲ] ἐπει δὲ 2: τ. α δὲ ΑΙεχ. εἶμι ἀσεβὴς] 
ἴγ, τιοό. δῶειὰ τί οὐκ ἀπέϑανον] εἰς τί τῦτο Ἱκάτην κοπιῶ ΟΟμρὶ. 
φμαγε ποὴ (πὶ μιογίαμς, (ε Ἰαόονο ἢ Νεῖ. Τιλῖ. 

ΧΧΧ. Ἐὰν γὰρ] ἐαν τε γὰρ ςς. ὠπολέσωμαι) αἀπολεσομιαι 
αἱοό, 2:2. ἄπολάσ. χιόνι] ῥηγίβεαίμε ζμενο ἱπ πίυς Ν εῖ. 1.41. καὶ 

᾿ἀποκαϑαρωμαι) καὶ ἀποκαϑαιρομαι 261. 
ΧΧΧΊ, Ἱκανῶς---ξαψας} δαιῖς ἐπ ῥργάε πε πχὶ Ψεῖ. 1.41. ἐν 

ῥύπῳ με ἔδαψ.1 με ἐν ρυπω ἐδαψ. τοό. ΑΙεκ. ἐξδδελύξατο ὅτε τὰ 
ἤη. ςοπ1.} εἰ ἐχ(ξογαλμηε πῆς ἐμ τρβέπιδηιεπι ππεμσι. Ὗ᾽ εἴ. Τ1.Δϊ. ἐδδελ. 

δέ με] ἐδδελ, μὲ δὲ το. κα δὲ 147. 5  ςὉλή]} -᾿- μου 240, 252, 5 ς6. 
ΑΙά. ΑἸοχ. «ὦ 

ΧΧΧΙΙ. Ου γὰρ εἰ ἷ ἄνϑρ. κατ᾽ ἐμὲ] Νοκ οΠῇ ἐπῖνε ἤοσιο βεμέ ἐρὸ 
νει 1. ᾧ ἀντικρ.] 5: ἀντικρ. ΠΙ|. ἀἀντικρινῶμαι] αντικρινω- 
μαι ει. 

ΧΧΧΙΙΠ. Εἴϑε ἦν] εἰ γὰρ ἣν ΠΙ. 

τᾶγρ. αἱ ΕΔ.) 2.0, 2ξ2, 2:7). (οί. 
δεγρὶ. ὁ μεσίτης ἡμῶν] και μεσιτῆς ἡμῶν ότι. κα ἡμῶν ΟἸγίοί. 
ν. 4ςτ. (ΟΕ, ν. 4ς0.) ποδὲς αγῤίπεν γει. [α, καὶ ἐλέγχων] και ὁ 
διελεγχων 249. ΑΙεχ. καὶ ἐλέγχ, καὶ διακ.} καὶ διακρίνων καὶ 
ἐλέγχων Ομηγίοῇ: Ι, οἷ. καὶ διακέων] καὶ διακρινων 111. καὶ 
διακόων ἀναμέσ. ἀμφοτ.] εἰ μι σπαϊϊτεί ἱπίεν ττοαίγες. Μεῖ. 1Αῖ. 

ἀναμέσον] ἀναμεέσων 137.  ἄναμέσ. ἀμφοτ.} μεταξὺ ἀμφοτέρων 
Ομιγίοιι. 1. οἷ. ὠὠμφοτέρων] -Ἐ δυεῖν δέ μοι χρεία ἱπῖεῦ ττηςο5 ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙΨΝ. ἀπ᾽ ἐμὲ τὴν ῥάθδον] τὴν ῥαξδον αὐτῷ ἀπ᾽ ἐμ ΟΠ εγίοί, 
Ι. ε΄. τὴν βῥαδδον] -Ἐ αὐτὰ 249. (ΑἸεκ. δ Ὁ) ὁ δὲ φόβος] και 
ὁ φοξος 2ς7. ΑΙεχ. ΟΠ τγίοίε. 1. οἴ. ὁ δὲ φόξος ὃς. λὰ ἔπ. ςοηι.] 

εἴγε ἦν τόο, (τ6:, 248. 
ἀλλὰ νὺν εἶϑε ἦν 2 Οὐοάϊςεϑ 

μή μὲ ςροδείτω ἡ χεῖρ σε Οἤροη. 1]. 603. εἰ ἐὐ»ΟΥ Εἶμ πολ πῆε ἐΕΥΤεαί. 

ψοεῖ. 1,1ϊ. μῆ με ςροῦ.] μῆ φροῦ. μὲ 210. 

ΧΧΧΝ. Καὶ οὐ μὴ---λαλήσω] Ζιοφιαν, εἰ πο εἰπιθαιν εις Μεῖ, 

121. ἀλλὰ λαλήσω] αν λαλῆσω τού, 2ς2. ἐὰν λᾶλησω 110, 137, 
138, 130, 147, 16ο, (ω5ο. ἴπ πιᾶγρ. δὲπ. γρ. ἀλλα.) 2ξῖ, 2535 2εό, 

26ο,26:. οὐ γὰρ ὅτω] α ὅτω ΑΙεκ. οὐ γὰρ ὅτω συνεπ.] πον 

ἐπὶνι πῆς (πὶ νιόσ. Υ εἴ. Τ,Αῖ. ὅτω συνεπίςαμα!} στως ἐπισῶμαι 

τού. συνεπιςαμαι ἐμαυτω αδικον 2:7. ΑΙεκ. συνεπίςαμαι συνε- 
πιςᾶμε ((017.) 2 ς2. 

Ι. [Ιη Ἑά. ΑἸάϊπδ9 Ραγίξεῦ δὲ ἱῃ φυϊυίάληι (οάϊοῖθυ95 Μ58. ἢος 
οαρυξ ργοςοάεηϊ δά) πσῖυτ. ἘΚαμνων] καμνον ττο. κάμνω 4 ς8. 
κάμνω δὲ (οιπὶ δὲ ἱπῖεγ ἅης08) ΑΙεσ. Καάμνων τῇ ψυχῇ μου] 8 ε- 
ΚΟ ἀπίρια σα ἰπ ὑπ εα Ν εῖ, 1,λῖ. τῇ ψυχῇ μου) ῃῖς ἀοπηϊ 

΄ 

ἐ8ρ. ἰχ. ἴῃ (οάϊςο. τοῦ. 

ῬΉΟΜΕ: γπηεος εῖ, κα ἐπαφ. ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ ἐμαυτὸν ἐπαφήσω τὸν 

ϑυμόν μον (ουπι. τὸν ϑυμόν μου ἱπίετ ὕπο05) Αἰεχ ἐπ᾽ αὐτὸν] επ᾽ 
ἐμαυτὸν (ππαγρ. τότ, 448.) 2ς7, 259. Οομρὶ. 
δὲ ρήματα μου (ουπὶ δὲ ἰῃῖες τποοὸ8) ΑἰεχκΌ λαλήσω ἄζο. δὰ ἤηῃ, 
(ΟΠ1.} οφπαν ἷπ αγνιανμδΐπε απίπια εοαγόαίπς. Ν εἴ. 1,Δῖ. πικρίᾳ] 

πικρίαν 68. ΑΙά4. τικριας δόι. ργδϑιλῖτ. ἐν Α]εχ. ψυχῆς μου] 

α μοὺ τόο, τό:, 252. (οπηρὶ. 
συνεχόμενος μαδεῖ (Ὁ “ὦ ΑΙεχ. 

11. ἀσεδεῖν} ἀσεδῃ “ςό6. δδιδασκε] διδασκαι ((ρεὲ ταῦτ. τη. 
τες. ) 4.2. καὶ διατί---ἔχρινα 1 φιανε »ιε ταἰῤρεν ἡμαάϊοαβι ἢ ει, 1Δι. 
με ὅτως ἔχρινα,] δτως με ἔχρινες τοό. ἔκρινας] ἐκρινες τς7. ΑἸεχ. 

ΠΙ. Ἢ καλόν σοι] μητι αγαϑὸον σοι οταν συκοφαντήσης 448. 
Ἰηλγς. “μὲ δοπμπι οἱ εἰδὲ Ψεῖ. 1.41. καλόν σοι] λαλον σοι τού. 
Ἔ ἐςὶν 249. Αἰά. (ΑἸΘχ. ἱπῖεσ πςο8.) λαλῶν σοι Ζόι. ἐἰαν ἀδική- 
σω] εν αδικης ςς. εῶν ἀσεδησω 249. Αἰεχ. ξῶν συκοφαντήσω 
Οοπιρί. ὅτι ἀπείπω] οτι ἀπειπὼν 5“ς8. -- μὲ ΑΙεχ. ἱπίεσ πποοβ. 
ὅτι ἀπείπω ἔ ἐργα χειρῶν σῃ] φεία ἀε(ῥίεῖς ορμς φμοα πιαπες ἐμαὶ ὕεετηιπέ 

ει. 1.4. βαλῇ δὲ ὅτε. δὰ ἔπ. οοπλ.] εἰ σοὶ εν βία ΠΠΡΟΌΝΝ αηπὶ- 
ὐὐῥνίν (ὦ 10] α. 

ΙΝ. ἢ καϑὼς] ἢ ὡς 110, 137» 138, 130, 147) 2:0, 4ς1, 2:2, 5:6, 
2:7, 2.8. εὡς 2ςζ, 2ζ9ς, 2Οο. ἢ ἡ καϑῶς---βλέψη] α ΟμΠῚ ἰητεγπηείή, 

τού, τόο, 46:. δᾶθεῖ {Ὁ ἃς Αἰεχ. Ἑά. 1Αϊ. Ηΐεγου. βλέψη] βλε- 
πεῖς 249. βλέψεις ΑΙεχ, 

Νν. Ἢ ὁ βίος σου] κα σου 8 ς6. Ἢ ὁ ὃ βίος σε ὅτε. δὰ ἔῃ. ςοπ.} 
ἢ ὁ βίος σου ανϑρώπινος ἦ ἢ ἢ εἰ ἔτη σου ὡς ἀνδρὸς 1 Οὐοάϊςες δεγρίϊ. 

ἀνϑρώπ. ἐςιν] αὶ ἔξιν ΑἸΙεχ, ἢ τῶ ἔτη σε ἀνδρὸς} αμὲ σππὶ ἐπὶ {μπὲ 

Ιαηφκαηι ἠοπιπὶς ̓  Ν εῖ. 141. ἀνδρὸς] ργεπιϊῖ. ὡς ἡμέραι 249. ῥτῶ- 

τη. οδήδπι τι δ ἴῃ οδαγαίς. πϊπογε ΑἸοχ. 

οὙΙ, ἀνεφήτησας] ἐζητησας 249. ρεγφμὲ νεῖ. 1.21. τὴν ἄνο- 

μίαν μ8} τῆς ἀνομίας μου ςς, 252. τας ανομιᾶς μου τού, 110, 137, 
138, 1309 147» 16ο, 1:61, 248, 2.0, 253) 254γ 2:6, 2:7) 2 8, 2:0, 

26ο, 26τ. (ουρι. 

ΝΠ. Οἶδας] οἰδα 11. Οἷδας γῶρ---ἠσέξησα] αὶ οὐπὶ ἱπιογηγοά. 

2:1. ἐκ τῶν χειρῶν] α τῶν Οοπιρί. χειρῶν σ8] χείρων με τ6ο. 
ΝΠ]. ἔπλασαν με] πτοιμασαν με (πιαγγ.) τότ, 248. ἔπλα- 

σάν με καὶ ἐποίησάν με] ἐποιησαν με καὶ ἐπλᾶασαν με 249, 2:1. Αἴοχ. 
Οἤρεη. '. 530. ἷν. 262. Β4Π]. Μ΄ 1. 297. Οἢιγίοίε. ἵν. τοο. ΟΥγπῖ!. 

ΑΙεχ. ν. ός. Ὑβεοάογεῖ ἱ. 24, 1432. εἴ ἰη (αὶ Νίο. Μεεεγμμὶ σις εἰ 
βαχόσιπι πιὸ Ν ει. τι. μετὰ ταῦτα] μετὰ δὲ ταῦτα ΑἸεχ., ̓  μετὼ 
ταῦτα---παισας ροεα νετο πείαί με ρεγο ει μι ει. 141. μετα- 
δαλών με] βαλων με Δόο. ἔπαισας] ἐποιησας τς. εταπεινωσᾶς 

139, 147, 256. 
ΙΧ. Μνήσθητι] μνησϑητι ὃν ξξ. μνήσϑητι δὲ ΑΙά. πτοηλόν 

με] πτηλῶ με τοῦ. Ρυβεπηε. ὡς 549. πηλόν με ἔπλασας} 41: ἰκίο 
“}ηχίδὲ πιο Ν ει. Αι. εἰς δὲ γὴν ὅζε. δἀ βη. οοηι. 7 εἰ ἐπὶ Ἰεγγαηι 145:- 

ἐμπὶ πὸ εοπυετίοι, Ψεῖ. 141. τοᾶλιν] καὶ παλιν 2:1. ἀποςρέφεις] 

ἀποςρέψεις ΑἸεχ. 
Χ. Ἢ ἐχ])  η 2ς3. ἢ ἐχὶ Ὑπεοάογεῖ. ἵν. 414. (ΟΕ ἵν. 183, 

Ἐπειδὴ 

Ἢ ὥσπερ 

Μνήσθητι, ὅτι ππηλύν με ἔπλασας, εἰς 

ςένων--- ῥήματά με] 2γοΐεγαν ζοπί τ γιὲ (Έτ- 

Ν ε᾿ , Ν 
τὰ ρηματὰά με] τα - 

ΚΕΦ. ΙΧ. 

2. 

28. 29. 

80. 

2ϊν 30; 

λ.-- ΝἯΝ. 

διδεῖ μου ἰῃ οἰδγαέϊ, πηΐμογε ΑἸοχ. Ἢ .--- 



ΚΕΦ. Χ. 
11. 12. Δέρμα δὲ χαὶ. χρέας με ἐνέδυσας, ὁςέοις δὲ καὶ γεύροις με Ἐεῖ δ ες Ζωὴν δὲ χαὶ ἔλεος ἔθ “σαρ᾽ 

1 Ω Β. 

18. ὁμοὶ, ἢ δὲ ἐπισχοπή σου ἐφύλχαξέ μου τὸ πνεῦμα. Ταῦτα “ἔχων ἐν σεαυτῷ, οἶδα ὅτι “σάγτα δύ- 

14. 

1. 

τό. 

17. 

18. 

21. 

22- 

ΚΕΦ. 

ΧΙ. 

1, 2, 
3. 

4. 

μι 

γασαι" ἀδυνατεῖ δέ σοι .«ἐϑέν. 

με “:εποίηχας. 

γὰρ ἀτιμίας εἰμί. 

Ἔᾶν τε" γᾶς ἁμάρτω, φυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνομίας οὐχ ἀϑῶόν 
Ἐάν τε γὰρ ἀσεξήσω, οἴμοι" ἐὰν δὲ ὦ δίχαιος, οὐ δύναμαι ἀναχύψαι, “αλήρης 

᾿Αγῥεύομαι γὰρ ὥσπερ λέων εἰς σφαγήν" ππᾶλιν γὰρ μεταξαλὼν δεινῶς με 
ὀλέχεις; Ἐπαναχαινίζων ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν ἔτασίν. με’ ὀῤγῇ δὲ μεγάλη (μοι ἐχρήσω, ἐπήγαγες δὲ ἐπ᾽ 

ἐμὲ πειρατήρια. Ἱνατί ὅν ἐχ κοιλίας με ἐξήγαγες, καὶ οὐχ ᾿'ἀπέϑανγον, ὀφθαλμὸς δέ'ιμε ἄχ εἶδε, 

19. 2ο. Καὶ ὥσπερ ἐκ ὧν ἐγενόμην ; διωτί γὰρ ἐκ γαςρὸς εἰς μνῆμα ἐκ ἀπηλλάγην; Ἢ ἐχ ὀλίγος ἐςὶν 
ὁ βίος τ χρόνου μου. ξασόν με ἀναπαύσασθαι Μικρὸν, Πρ τῇ με ἰμε τωμ ὅϑεν οὐχ ἄνα- 
φρέψω, εἰς γῆν 'σχοτειγὴν χαὶ γνοφερᾶν, Ἑΐς γῆν σχότους αἰωνίου, δ ἐχ ἕς! φέγγος, ἐδὲ ὁρᾷν 
«ξωὴν βροτῶν. 

ὙΠΘΑΑΒΩ͂Ν δὲ Σωφὰρ ὁ “Μιναῖος, λέγει, Ὁ τὰ ππολλὰ λέγων, χαὶ ἀνταχέσεται" ἢ χαὶ ὁ εὕ- 
λάλος οἷεται εἶναι δίκαιος , εὐλογημένος γεγγητὸς γυναικὸς ὀλιγόξιος. Μὴ «πολὺς ἐν ῥήμασι γί- 

3 4 9 ε 2 ,΄ ξ΄ 

γε, οὐ γὰρ ἔςιν ὁ ἀντιχριγομενὸς σοι ; 

41ς5.,824, 8ς.) Ἢ οὐχ ἄς. αἀ ἤπ. οὐ. 2:6. ἢ κα ὡς ισα 

τυρωαόι. Ἢ ἐχ ἄτο. δα ἔπ. οοπι. 1.1.1 Ονφῇ ἦας πιὸ ἐριμ θὲ, οο- 
᾿ἀσείαβὲ αμίενι πὸ σα δηλ άϊπονι ἐα( εἰν εἰς δἰ ΑΠΌ "δ το ε- 

δκμς εἰ πεγοΐς γπέ φοπεα Οήρεη. 11. 402. 

μα γάλα (Πς) τ1ο. ὡς γάλα Ὑμεοάοτεῖ. 1. εἰ, ἤμελξας] ἤλ- 
μεζας (Π0) 2ξ::. ἐτύρωσας} ἐπηξας 249. ΑἸά. ΑΙεκ. Οομπῇϊι. 
Δροῖξ. 110. ν. ς. 7. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἶς. ετυρευσὰς Ζζο. ἐτύρωσας--- 
'τυρῷ] εἰ ἐσαρκίαὲ πιό εἰ εαεμπι ἢ Μεῖ. ΤΑ, 

ΧΙ. δῴμα δὲ], δὲ τού,13}ν, 138, 130, 157», 1όο, τότ, 249, 251, 
2.2, 21 5γ.56,4ς7, 261. (οχηρὶ. ΑἸεχ. (οηξῖι. Αροῖϊ 1. οἷς, Ἐυΐεῦ. 
Ῥτξρ. Ἐνδης. Ρ. 778. Ὑμπεοάοτεῖ. 1. οἷ. Δέρμα δὲ---ἐνέδυσαςῚ 
2ε1|6 μια εἰ σαγηε ἱπάμβὶ Οτσει. ἢ. 2249. 52ς. ΕἸ ρεῖίε εἰ ᾿αγπὸ σις ἵμ- 

ἰεὶδὶ - Ψεῖ. Δι. καὶ κῤέας] καὶ κρεα 11, 68, 137. με ἐνέδυσας] 
μεῖνεδησας τόδ. ὀξέοις δὲ] α δὲ ς Οὐαϊσεβ δεγρὶί, ὀρέοις δὲ ὅζς. 
δὰ ἄπ. σοπῃ.} οὐέδες εἰ πενοἱς σιο ἰπίεγεβὶ: ΝΜ εῖ. 1Δῖ, με ἵνειρας] 

{τ 249. Αἴεχ. ΤῊσούοκεί. 1. οἷ, ἡ μὲ 253. Οοπιρ. ἔνειραςἿ συμ- 
πλεξας τοῦ. τηᾶτρ. συνέῤῥαψας Οομηρὶ. 

ΧΙ, Ζωὴν δὲ] , δὲ 14). ὙΓπεοάοτεῖ. ἱν. 41. καὶ ἔλεος} καὶ 
ἔλεον Αἴεχ. (ομτεε. Αροί. 1. οἷ. ἴϑη ̓ σαρ᾽ ἐμοὶ] »εἰδὲ ἀεὶ Υ εἰ. 
ἢ πι. ἡ δὲ ἐπισχοπή σου] εἰ ἡ μβεδξίο μα ἰθ]ϊὰ, ἐφύλαξε] ἐφύλατῆε 

ὙΠεοάοτεῖ. ἷν. 182, 84ς. μα τὸ πνεῦμα] τὸ νευμα μα 249. ΄ 

ΧΠῚΙ. Ταῦτα ἔχων Ἐν σεαντῷ} σε εγβὸ σππε πα ἰε βπὶ Ὗ' εἰ. 1.,δῖ. 
ἐν σεαυτῷ] εν ἑαυτω τοῦ, 137, 128, 139, 147» 249, 251, 255») 258, 
5όι. εν εμαυτὼ (: ςο. ὨγᾶΓΡ.) 2 ς7ν 249. (οηδῖς, Ἀροϊξ, 1. οἷ, Ὑπεο- 
ἀοτεῖ. ἵν. 182. (Οἵ, ἵν. 415.) οἶδα ὅτι] α ὅτι ΑἸά. ἀδυνατεῖ δέ 
σοι ἐϑῖν] κες εβ εἰόΊ ὑπροβεδῆε φαίφαὰπι. Μεῖ, 1.2. δέ σοι] α. 
ὝΠΒοοάοτεί. ἴ. εἰ, ἐϑέν] δὲν τοῦ, 110, 1375) 128, 110. 147) 1.7» 
τόο, τότ, 248, 249, 2ςὉ, 2ζ1,) 2:2, 213) 254) 2, 246, 2ςβ, 29, 

46ο. (ορ!ὶ. ΑἸἱεχ. (ομίεϊ. Αροῖϊ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷξ. 
ΧΙΝ. Ἐᾶν τε γὰρ ἁμάρτω) Ομοά Λ' ῥεετάνετο εἰ. μι. φυ- 

λάσσεις με] φυλασσης με 13), τόο. φυλάξεις με ΑἸεχκ. ἐκ ἀϑῶον) 
ποτ ἐππῤειπίίαπι εῖ, 1Δτ. ἐχ ἀϑωόν με «τεποίηκὰς] αὶ καϑαρισεις με 
(πιᾶγρ.) τό:, "48. με πεποίηκας] μὲ ἐποιήσας (ρεἶπιο : οοττ. υἱ ἴπ 

Ἐά.) τ1ο. μέ ἐάσεις ΑΙεχ. 
ΧΑ. Ἐὰν τε γὰρ ἀσεξ.} Ουοά (΄ εἰ ἱπερίσ Ἥκενο ει. 1,2. ὄσε- 

ξήσε] ἀσεξης ὦ τού, 110, 137, 138) 139, 147» 157» ιόι, 248, 2ζο, 
2:1, 2.2, 2:8, 20, 260, 261. Οοιηρὶ. Αἴεκ. ὀἷμοι} οἴμμον 138, 
2.3. ἐὸν δὲ ὦ δίκαιος] εἰ ὶ 7ωβες ἤμετο ει. 1.4:. ἐὰν δὲ] ἐάν τε 

ςς, τού, 137, 138, 130, 147) 251, 232) Φς3,) 254)258,) 257» 248, 
4:0, δ6ι. ΑἸά, ΑἸεχ. ἐᾶν τε γάρ 1.7, 249, 2.16. ὦ δίκαιος] ὁ δὲ- 
χαιος ςς. ἴτ. τού, ττὸ, 137, 138, 139) 147, 251γ2ξ ς, 216,2 ς8, 26ο. 
δικαιῶ ότι. καὶ ϑυναμαι] καὶ δυνησομαι 440. ΑἸεχ. κκὶ ϑύν. ἀνακύψ.] 
ΠΟΗ ραθένι ὙΟΡΙΜΑΓΕ ; γεῖ 1ϊ.ὕ ἀνακύψαι] ἄραι κεφαλὴν Οομρρὶ. 

πλήρης γὰρ ἀτιμίας εἰμί 7 2ίομπς ὀπῖνε βεπι ἜΡΓΟ ΝΣ γε ῖ, 126. ὄτι- 

κίας εἰμί] εἰμι ἀνομίας ΠΠ. τγ. 249. ΑἸεκ. 571 
ΧΥῚ. ᾿Αγρεύομαι γὰρ] ἀγρενομαι δὲ “ , Δ Ἄιει. αγρενω 46:. 

ΣΕ: εαρίον ει. 1... πάλιν γὰρ] σαλιν δὲ ςς, 137, 118,.130,) 147, 

147, τόο, τό:, 248, 240, 2.0, 241, 25, (3, 2.4, 24ς, 246,.. 7, 
4:8, 2.9, 26ο, 261. Οοπιρ. τοᾶλιν γὰρ μεταδαλὼν] καὶ σάλιν 
μεταξαλων μὲ (ουπὶ με ἰηῖεῦ ὕπ005) Αἰθεχ. δίεγωσε αμίοηε φονμπμίσίμς 

ὕες. [,Δἴ. δεινῶς με ὀλέκεις) Λευϊνιε ἐγκοὶσι πιο. Ν οἷ. 1,Δῖ, με 

ὥσπερ γάλα] ὦ ὡς σπέρ-. 

καὶ οὐκ ἀπέϑανον] καὶ οὐκ ενϑυς ἀπεϑανον 249. 
ἤη. Τοπ1.} κί παλλὲμς οσμλὶ πιε οἱδεγεπί Ν ει, Τδῖ. 

Μὴ γὰρ λέγε, Ὅτι χαϑαρύς εἶμι τοῖς ἔργοις χαὶ ἄμεμπ- 

ὀλέκεις Ἷ μοι ὠλεέσκεις ΔόΙ. ὀλέκεις] ολεσκεις τού, 4ς7. 
137, 138, 130, 251, (2ς2. εχ σοΥγ. Π|. γθς.) ΑἸά. 
ΟΧΥΙΣ. ᾿Επανακαινίζων] αὐζανων τότ. πιᾶγρ. 

σίν μου] Κοβαιυγας ἐπ πὸ ἰογπομία πιεα Υ εἴ, 1.,Δῖ. 

τὴν ἔτασίν σου ΑΙεχ. ὀργῇ δὲ -χρήσω] ἱγά ππαρπά τι ἐν ἴπ' πιε 
γε. 1.31. μεγάλῃ μοι] τ. 2:4. ἐπήγαγες ὅτ. δὰ ἔπη. οοπ,.] 
εἰ ὑμρογίαπὶ ταδὶ ἰοπιαιίοπει. Ν ει. 1ᾳϊ. ἐπήγαγες δὲ] και ἐπηψειρας 
ΠῚ. και ἐπηγαγες 249. ΑἸεχ. 

ΧἍἹΠ. Ἱνατί ἂν---ἐξήγαγες] ἱ ἱνατί ἐξηγαγίς με ἐκ κοιλίας μή- 
τρος μου Οοάεχ ὑπι5 δεῦρ. ἐκχ κοιλίας μὲ] με εκ κχοιλιᾶας 24. 

ὄφϑαλμος ὅτο. δὰ 
δέ με] δὲ μου τού. 

ὠλεκεῖς 

Ἔπανακ.---ἴτα- 
᾿ ’Ὄ τὴν ἔτασίν μου] 

αϑὲ 2). ἐκ εἶδε] κκ τδὲν 117, τόο, 5 ςο. 
ΧΙΧ, Καὶ ὥσπερ ἐκ ὧν ἐγενόμην] καὶ ὥσπερ ἐγινόμην οὐκ ὧν 

Οεγίοὔ!. νἱ. 268. ΕἸ οδέπι ἔαπφιαηι πο ζω εν: ἢ ΜΝ ει. 1Δι, ἐγενό- 

μην) ἐγεγόνειν ΑΙεχ. διατί γὰρ] διατι δὲ 130, 147, 549, 352, 2, 
287). Αἰεχ. αὶ ΟἸιγίοῖ. Ι. εἶς, φμάτε ἀμίαπι γεῖ. 14. ἐκ γαςρρὸς] 
ἀπὸ γᾶφρος τιοό. εἰς μνῆμα ἐκ ἀπηλλάγην] ποὴ πε {ραζίκε 2 γο- 
ἐν: ὃ Μεῖ. 1,Δἴ. ἀπηλλάγην] ἀπῆλθον 111. 

ΧΧ. Ἢ ἐκ--- χρόνε μ8] “με πμησωϊαὶ ποὶ οἱ ῥαγεπε ἐεερε οἵδ 

πες ἢ ὕει, ἴα. ὃ βίος τὰ χρόνε μου] ὁ χρονος τὰ βια με ςς, 
τού, 110, 1379. 138, 110) 1479) 157, τόο, τότ, 248, 249, 2ςο, 2ς1γ) “ 

ἔασόν 
ἔασόν με ἄναπ. μέκρ.} αἰϊοῖε 

258, 2533, 294, 25) 2:6, 257, 2:0, 260, 86τ. Οοπρρὶ. ΑΙεχ. 
με] εασαι μὲ τοό. εασον δὴ με 249. 
»ιΈ) γεφαίοίεαπε δυβίϊενι : Ν εἰ. 1,Αἷ. 

ΧΧΙ. Πρὸ τα---ἀναςρέψω] “πἰοφυανι ἐάν πϑαῖς πον γευεγίαν Νεῖ. 
1,211. με πορευϑῆναι) μὲ ἀπελθεῖν τ1ο, 1379 138, 130, 147. (2:0. 

τηᾶγ. υἱ ἘΔ.) 2ςτ, Ὡς ς», 2:6, 459, 26ο. ΑΙΔ. αμετόι. ἀναςρεψω] 
αναςρεφω 11], (4, 207. καὶ γνοφερῶν] καὶ φοφεραν 2ζ7. 

ΧΧΙΙ. ἐδὲ ὁρᾷν Ζωὴν βροτῶν] πες οἱ υἱάεγε οἷναπει δονείκασι. ΟὟ εἴ. 

11. ἔβροτῶν] βροτοῖς Αὔμαη. ἢ ἰϊ. χῶι. 

Ι, Οβρ. ἾἼΠΙ. ἴῃ Ἐά. ΔΙάϊηδ. Σωφὰρ] Σοδαρ 68. ΑΙ4. Σο- 
φαρ τοῦ,13). ὁ Μιναῖος] ὁ Μινναιος τού. ὃ Μηναιος 2:1. . λέ- 
γε:] ἀϊκὶ! (αἵ ρτα) Ὑ εῖ. 1.2ϊ. 

11. λέγων] λαλων 137, 130, 147, 2.6, 26ο. ΑΙά. καὶ ἀντακύ- 

σεται) εἰ απάϊνε ἀεδει ἵει. 141. ἢ καὶ] α ἢ 240, 2ς3. εἰ και (2 ζ2. 

6χ (οτῦ. ἃ γεοθητἶ, τ.) 2 ς4. ὃ εὔλαλος---δίκαιο,] απ κα οὐὴ εἶο- 

φμεπε υἱά είν ως εἴ} νει. ἴμῖ. οἴεται εἶναι δίκ.] οἴηται δι- 

καιος εἶναι 4. Οοάϊοεβ ϑεγρι. εἶναι δίκαισς} τ. ςς, τού, 110, 137)» 

138, 139, 147, τόο, τότ, 248, 249, 250, 252, 2ς4,).2ξ5) 26, 4ς 7, 
4ς8, 29, 26ο. (οπηρί. Αἰά. ΑΙεχκ. εὐλογημένος δες. δὰ ἤη. οοη,.} 
δεαίμ: ἦονο παῖς, ἄονιο ὀγευΐ: υἱκε. Δεῖ. 1ιΑῖ. γεννητὸς γυναιχὺ 4] 

«. ΑἸοχ. ὀλυγόθιος] ολιγδμενος 2 ζ9. 
ΠΙ. πολὺς ἐν ῥήμασι] πολλοῖς ἐν ρημᾶσι 2:0. 

1106. οὐ γαρ] οὐ {πρετ γαίυγ. ἐοτῖρί. ἃ το. Π|. 2 ς2. 
δὰ ἔμ. σοι. εὐγε πέρ ΑΙ φωὶ εοπίγαάίεαὶ εἰδὶ. οι, Τ1,δῖ. 

ὃς δώσες σοι ἀντίκῤιδιν (οοζμεαιίοπσπ) τι Οοαϊςε8 δεγρ!. 

κρινόμενος} ὁ ανταποχρινομενος ς ς, τού, (τό τ, 248. πιᾶγρ. υἱ Ε΄.) 4 ς4, 
461. (ομρί. 

Ιν. Μὴ γὰρ λέγε] Δεφιο ἀΐοας ΨΝ εῖ. 1,3. 

Κ 

γίν»] ὙἹΎνἙ 
4 ’ 

οὐ γὰρ ἄς. 
ει Δ ν᾿ 
ὁτι οὐχ ἐςξὶν 

ὁ ὧντι- 

Ὅτι χαϑαρός εἰμι] 



υῖε μη δ εἴ. 1ἴ. 

᾿ἰσε ΟΟΠΙΡΙ. 

[  Β. 
Ν 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
» ξζ 39 0 3 Νδ, ΝΜ ς Δ ε ΄ ΄ Ν᾿. ." Α, 3 », ͵ 9 Ὁ δ ἰφὰ 

τος εγαντίον αυτ. Αλλᾶὰ σὼς ἂν ὁ Κυρίος λᾶάλῃσαι προς σε, Χαι ἀνοίξει χείλη αὑτᾶ μετὰ σδ; ς. 

Εἶτα ἀναγγελεῖ σοι δύναμιν σοφίας" ὅτι διπλδς ἔςαι τῶν χατὰ σέ" χαὶ τότε γνώσῃ, ὅτι ἄξιά 6. 

σοι ἀπέξη ἀπὸ Κυρίου ὧν ἡμάρτηχας. 

ἐποίησεν ὃ παντοκράτωρ; ᾿γψηλὸς ὁ ἐραγνὸς, χαὶ τί “ποιήσεις; βαϑύτερα δὲ τῶν ἐν ἄδε, τί οἷ- 

δας, Ἢ μακρότερα μέτρου γῆ, ἢ εὐβόνε ϑαλάσσης; Ἐᾶν δὲ κατας ρέῃ τὰ πάντα, τίς ἐρεῖ 

αὐτῷ, Τί ἐποίησας; Αὐτὸς γὰρ οἶδεν ἕ ἔργα, ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα οὐ ππαρύψεται. 

δὲ ἄλλως νήχεται λόγοις" βροτὸς δὲ γεννητὸς γυναιχὸς ἶσα ὄνῳ ἐρημίτη. Εἰ γὰρ σὺ χαϑαρὰν 
δ ᾿., ’ ε ΄ ν ρ ., Ἀ, 28 Α 3 9, ’ ΄ 55 3 ,;᾽ ἥος 

ἔν τὴν χαρδίαν σου, ὑπ)ιάζεις δὲ χεῖρας πρὸς αὐτὸν, Εἰ ἄνομόν τί ἐςιν ἐν χερσί σου, τούβῥω 
΄ διν 2.ν " 2 “ ν Σ ΄ Ν 3... ΄ Ψ ἣν 3 ᾽ν, .ΝΝ 

ποίησον αὐτὸ ἀπὸ σοὺ, ἀδικία δὲ ἐν διαίτη σου μὴ αὐλισθήτω' Οὕτως γὰρ ἀναλάμψει σου τὸ 
πρόσωπον, ὥσπερ ὕδωρ χαϑαρὸν, ἐχδύση δὲ ῥύπον, χαὶ μὴ φοδηϑήση' Καὶ τὸν χύπον ἐπιλήσῃ, 
[γ2 μΦ Ν ΄-ς δ᾿ φ ι 

ὥσπερ χῦμα ππαρελϑὸν, χαὶ οὐ ππτοηϑήση᾽ Ἧ δὲ εὐχή σου ὥσπερ Ἑωσφόρος, ἐκ δὲ μεσημξρίας 

ἀνατελεῖ σοι ζωή" Πεποισϑώς τε ἔσῃ, ὅτι ἐςΐ σοι ἐλπὶς, ἐχ δὲ μερίμνης χαὶ φροντίδος ἀναφανεῖ- 
ταί σοι εἰρήνη" Ἡσυχάσεις γὰρ, χαὶ ἐχ ἕςαι ὃ πολεμῶν σε" μεταξαλόμενοι δὲ πσολλοί σα δεη- 
ϑήσονται. Σωτηρία δὲ αὐτὲς ἀπολείψει" ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἘΞΟΛΕΙ͂Ν; ὀφθαλμοὶ δὲ ἀσεξὼν τα- 

χήσονται. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἰὼδ, λέγει, Εἶτα ὑμεῖς ἐςε ἄνϑρωποι, ἢ μεθ᾽ ὑμῶν τελευτήσει σοφία; Κά- 

μοὶ μὲν χαρδία χα ὑμᾶς ἐς. 

καὶ ἄμεμπτος} καὶ ἃ ἄμεμτος (ἢς) 2ς2. α ΑΙά. 

καὶ ὶ ἄμεμπῖος ἐναντίον αὖτ] εἰ 15: εγί»επε. Ν εἴ, 1,Αῖ. 

ν. ᾿Αλλὼ τῶς ἀν] ἀλλ᾽ εἰϑε ἦν πως ἂν 248. τλᾶτρ. 
λαλήσαι] λαλήσαι ὅ Κύριος ΑἸεχ. λαλήσαι] λαλήσῃ τόο. λαλή- 

καὶ ἀνοίξει ὅς. δὰ ἤη. Το. μδρεῖ ἢ κά ΑΙεκ. 

α ει. 11. ἀνοίξει] ανοιξαι τού, ττο, Δότ. διανοιξαι 135, 138, 
130, 1479 2405 240, (2 ς4. υἱ νΙάεπιτ.) 2 ςό, 2 ς 7, 2 ς8, 2 ς9, 26ο. ΑΙά. 
διανοιξει 167, ιόο, 2:2, 2 53; 324ς. διάνοιξε αςι. ὠνοίξη ΑἸεχ. 
αὐτῷ μετὰ σϑ} αὐτοῦ" μετ᾽ αὐτοῦ (ῃς) 46:. 

ΝΙ. Εἶτα ἀναγγελεῖ σοι] Εἰ 4οεεαι! ες Νεῖ, 1,21. δύναμιν σο- 

φίας} δυναμιν σοφια 68. δυναμις σοφιας Ζόι. ἀπόῤῥητα σοφίας 
Οοίρ!. ὅτι διπλᾶς ἔσαι κατὰ σέ] φμία ἀερίοχ ἐγ ιρεν 16 Ν᾽ εἴ. Τ,Αῖ. 

διπλᾶς ἔςαι] διπλᾶς ἐξὶν ΑΙεχ. τῶν κατὰ σέ] το καΐα σε ςς, 2 ς2. 

τω καὶα σε τοῦ, τόο, τότ, 2:3) 254. Οοπρί. τὰ καΐα σε 46ι. 

τότε γνώσῃ) τοτε ἐπιγνωσὴ 249. τότε Ὑνῶσοι 4261. ὅτ, ἄξια διε. 

δὰ βη. οοπ.} φμία ἀϊρπὲ τεάδάδα (μπὲ ἰδὲ α εο ργο εἰς φωα᾽ ῥεζεαβὶ. 

νεῖ. 12. ἀπέξη] παρεξη ΠῚ. ἀπὸ Κυρίου) α ςς. ταραὰ Κυ- 

ρι8 τού, 1379 138, 139, 147» 157, 16ο) 161, 2 ζο, 2ς1,)2 2, 25) 266, 
2:8, 261. Οοπιρί. ἡμαρτηκας]} ἡμᾶρτες τού, 340, δόι. ταρεω- 
ράμενα τότ. (248. πιᾶγρ.) 

ΝΙ1. Ἢ ἴχνος] μη ἐχνος 240. Αἴεχ, ἣ ἰσχύος 86:1. ἀφίκου] 

παρεγένου τού. εχ (οττ. δ 4]. τ}. ἃ, ἐποίησεν] ὧν ἐποιῆσεν 1 ς 7, 
249, 253. ΑΙοεχ. δογαμπι φις Κεεῖϊ Ψεῖ. 1,Αῖ. 

ΝΠ. Ὑψηλὸς ὁ ἐραγὸς} -Ἐ γῆ δὲ βαϑεῖα ΑΙεχ. ἱπίεγ υῃοοβ. 
δι δι ϊ πῖον Γ εαἷο ει. 141. βαϑύτερα δὲ] ἢ βαϑύτερα Αἰεχ. 
βαϑ. δὲ τῶν ἐν δε] 2γοζαπάίον ψεγο ἱπίενὶς Ν εἴ, 1 Αῖ. 

1Χ. Ἢ μακρότερα ἄς. δὰ ἤη. σοπι.} “΄κὶ οπρίοτ ὦ “)αιίο, εἰ α[ιὶ- 

“πάπα πιατὶς. Ν εἴ. Τ1,Αῖ. μέτρου] μέτρα ςξ, 2:7. μέτρου γῆς] 
μέτρων γῆς ἐπίγασαι (ὀυπὶ ἐπίγασαι ἰηἴοῦ ὑηοο5.) ΑἸεχ. γῆς] 

Ἔ ἐπιρασαι 249, 354. ἢ εὔρους] ἢ ἢ εὑρος 111, τοό,2:4. ἢ εὕ- 
ρους ϑαλάσσης] εὐρυτέρα ἐςὶ καὶ ϑάλασσα 4 (οάϊοες: ϑετεῖ. 

Χ. Ἐὰν δὲ] α δὲ 147. 2). Ἐὰν δὲ καταςρ. τὰ τοάντα] Οκοά 
ΔΛ εὐογίοτὶ! οππία ει. 1. ΤΙ ἐποίησας τι με ἐποιησας 2 ς7. 

ΧΙ. ἰδὼν δὲ] ἰδὼν γαρ ςς. ἰδὼν δὲ ἄτοπα] ἰδὼν δὲ ἄτοπον ΑἸεκχ. 
εἰ υἱάεπ: ἰπήωβα Ν εἴ. 1,Αἴ. 

ΧΙ. ἤάνθρωπος δὲ] βροτὸς δὲ ΓΙ ιγίοίε. χὶ. 129. 
δὲ---λόγοις) Πονιο αἰδεν πωῖαὶ μεγποπίδμς Ν ει. 1,Δῖ. ἄλλως μα- 

ταιως τοῦ. πιᾶγρ. δῸ 4]. τΏ.0 ἄλλος 1418, “ςό. νήχεται!) ϑρα- 
συνετῶι (τότ, 248. ππᾶγρ.) οπιρ. βροτὸς δὲ ὅς. δὰ ἤη. σοη.} εἰ 
υἱἦν παίμς πιμἱεγὶς ἐσπφιαπι ὁπαρετ ἐγὶβ πὶ ἀφίεγίο. Ν εῖ. 121. σα] Πᾶ- 

ἬΑνϑρωπος 

Ὀεῖ ἴῃ οἰδιδᾶ. τπϊηοσὸ Αἴοχ. 

ΧΙΠ. ὑπΊιάζεις} ὑυπτιασας 1Π|, 261. ᾿ υπῆιαζες (τοό. ἴῃ πιᾶγρ. ΔῸ 
4]. πι. ἐξαπλοσες.) τότ. εχ οοῖτ, υἱ νἱἀεῖῃγ, 248. ςοῖτ. υπήιαζεις. 
ὑπΊ]ιἀζεις δὲ] εἰ εχίεμςς Ν εῖ. Τιδῖ. 

ΑΙοχ. πρὸς αὐτὸν] εἰς αυτον τοῦ. κα 26ι. 

ὁ Κύριος ᾽ 

᾿ φμαηι Ζμεΐεν ἐτὶ Ν εἴ, 1,Αῖ. 

χεῖρας) τας χείρας σου 240... 

Δίχαιος γὰρ ἀνὴρ χαὶ ἄμεμπ]ος ἐγεννήθη εἰς χλεύασμα: Ἑὶς 

ΧΙΝ. Εἰ ἄνομόν τί ἐςιν} εἰ ἐξὶν ἀνομία 249. ἐν χερσί σου] ἐπ 

πᾶπρ {μὰ Νεῖ. 1,Δϊ. αὐτὸ] αὐτῷ 110. κα ἴ139) 147, 2.6. αὐτὰ 

2.ο6.ὡ απὸ σὰ] κα Ιόο, τότ, 2ς2. Οοπιρὶ. μαῦεὶ ὧδ “Ὁ ΑἸεχ. 
ἀδικία δὲ ὅς. τὰ ἤη. σοπ}.}] α 147. εἰ ἐπίφωϊίας ἱπ ἀἴονιο ἵμα ποθ σιῶ- 

πεαὶ : Νεῖ. 1.,δῖ. 

ΧΥ. Οὕτως γὰρ} λ γὰρ 257. σοῦ τὸ ττρόσωπον] τὸ πρόσωπόν 
σου ΑΙεκ. ἐκδύσῃ δὲ] ἐκδυσεε δὲ τιο. ἐἔχϑύσῃ δὲ ὅς. δὰ βῃ. 
ςοπη1.] εἰ ἐχῃροϊϊαδὲς δβγάε, εἰ πη ἐἰνισδίε; Μεῖ. 1,Δῖ. καὶ οὐ ) μὴ] α μὴ 

ΟἸιγίοῇ. νὶ. 368. φοξηϑήσῃ) φοδηϑης 11, 68, 249. ΑΙεχ. 
ΧΥῚ. τὸν κόπον) τῶν κοπὼν ΠῚ, 138, 1ς7. (κ49. τῶν ἐχ οοττ.) 

“Ἢ σου 139, 147» 2.6. (ΔΙεχ. Ἰηΐεγ μῃοο3.) ὥσπερ κῦμα παρελ- 
9ὺν] ὥσπερ κύματα τὰ ὑ πιαρελϑόντα, τ Οοάϊοε8 δεγρὶϊ, ταρελϑὺν] 
παρελθὼν 137), 2.ὡ6. καὶ οὐ] καὶ οὐ μὴ ΑΙεχ. καὶ οὐ ττοηϑή- 
σῃ] καὶ αφοδηϑηση 26. α Ομιγίο. 1. οἷ. ττοηϑήσῃ] φοξηϑηση 
130) 147, 161, 548. ΟΟπιρὶ. 

ΧΥΠ]. Ἡ δὲ εὐχή σον] ἡ γὰρ εὐχή σου Ομιγίοῇ. 1. οἷ, ΣῚ ογα- 
εἰο μα Ν ει. 1. ὥσπερ Ἕωσφ.] ὡς Ἕωσφ. ΟΒιγίο. 1. οἶς. ἐαη- 

ἐκ δὲ μεσημξρία ς] εἰ α πιενϊάϊαπο Ἰθϊά, 
ἀναταλεῖ σοι] ἐςαι σοι 2:9. φωή] φωην ςς. 

ΧΥΠ. Πεποιϑώς τε] πεποιϑὼς δὲ αςι. 
σοι 249. ἐκ ϑὲ μερίμνης} α δὲ 147, 256. 
τίδος} εἰ 2γο (εἰ μαϊπίδως εἰ σανὶς Ν εἴ, 1,Δῖ. 

ἀναφανηῆται τς. 
ΧΙΧ, Ἡσυχάσεις] ἡ ἡσύχασις 261. ὁ πολεμῶν σε] ὃ πολέμων 

σοι 137. φμὶ Ι6 ἐχρεσπεί Ψεῖ. 1Δῖ. μεταξαλόμενοι] μεταξαλομενε 
11. μεταξδαλλομενοι τού, τότ, 248, 240, 231, 25ς. Οοπιρί. ΑΙά. 
μεταξαλόμενοι δτξ. δὰ ἔῃ. ςοη,.] εἰ γογαύμπί ζαείδηι ἐμανε πρὶ Ὑ ες, 
1,ἴ, σου δεηϑήσ.} σοι δεηϑησ. 14). δεηϑήσονται) βοηϑησονται 
68. ΑΙά. 

ΧΧ. Σωτηρία] ργαπηῖι. ὀφϑαλμοὶ δὲ ἀσεξῶν τακήσονται [Ὁ κς 
ἴῃ ομαγαές, πηΐθοτε ΑἸεχΌ Σωτηρία δὲ] καὶ σωτηρια 449. Αἴεχ. 
ἀπολείψει) καταλείψει ςς. αποληψεῖι 118, ςς." 
λειται ΠΙ, 249. { ψυχῆς Ὁ Χ ἴπ ομαγδέξ. ποΐποσς Αἰεχ. ὄφ- 
ϑαλμοι δὲ δος. δὰ ἔμ. οΟΠ]. .] μαθεῖ ἰπίεῦ ὑποο8 ΑἸεχ. α  εῖ. 1[μΔἴ. 
τακήσονται] -- παρ᾿ αὐτῷ γὰρ σοφία καὶ δύναμις ΑἸεχ. 

ὅτι ἐςί σοι] οτι, εξᾶι 
ἐχ δὲ μερ. καὶ φρον- 

ὥναφανεῖταί σοι] 

1. Οδρ. ΙΧ. ἴῃ Ἐά, Αἰάϊιδ. 

11. ἙΕἶτα---ἄνθρωποι] Ετγρο νος οὶ (Ιὶ ἀοπείπει ἢ Μεῖ, 18, Ἐἶ- 
τὰ ὑμεῖς} μη ὑμεῖς 111, 249. κεἰτὰ 2:9. -Ἔ μόνοι ΟΠ γγίοί,, νἱ. 
3469ς.0. ἐἔρε ἄνθρωποι] Ἔ μονοι τού, 249, 354, 261. ΑἸεχ. 

11. Κὠώᾳβμοὶ μὲν] - γαρ 2:0, 2:4. ᾿ καὶ ἐμοὶ μὲν ΑἸεχ. τὰ 
μοὶ μὲν ὅτε. τὰ ἤπ. οοπ,.} Εἰ πιλλὶ φαοφιε οὐ εὐν, βομ εἰ νοδὶς. Ὗ' εἴ, 1ιλῖ, 

ἐς!) ἕςαι Ομνγίοί. 1. εἷς. 
ΙΥ. Δίκαιος γὰρ] δικαιος δὲ 249. -Ἐ ἐσ 261. Μά γωβας Νεῖ. 

[21-. καὶ ἄμεμπῆ]ος] εἰ πο εγίπεπο Ἰοϊά., ἐγεννήθη) ἐγενομῆν Π1. 

ΓΑγϑρωπσος 

Ἢ ἴχνος Κυρίου εὑρήσεις, ἢ εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίχου ἃ 7. 

16. 

18. 

ΚΕΦ. 
ΧΙ]. 

1. 2. 3. 

4. 5. 

᾽ 2 

ἀπωλεὶα) απτὸ- 



ΚΕΦΑΙΙ. 

6. 

12. 12. 

14. 

15. 

16. 17. 

18. 

19. 20. 

21. 22. 

. 1 
[ 

Ὄ 

(} Διὶ 

Ν-.-. ἘΞ - ̓ 

δῪ 

Ι Ω Β. 

΄ Ἂ, ΝΥ ε ’ ρΦ εν ἂν ϑ. Ὁ } ρθ εν 32 3 

χρόνον γὰρ ταχτὸν ἡτοίμαςο πεσεῖν ὑπὸ ἄλλων, οἴχους τε αὐτὰ ἐχπορϑεῖσϑαι ὑπὸ ἀνόμων" οὐ 
᾿ 2 δ ’ φΦ Ψ᾿ 

μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πσεποιϑέτω ππονηρὸς ὧν ἀϑῶώος ἐσεσϑαι, Ὅσοι “πσαροργίζουσι τὸν Κύριον, ὡς 
Ξ»4κ7δἝΝΨ., “.μ»» 00 »Μ 

ὅχ! χαὶ ἐτᾶσις αὕτων εςᾷᾶι!. 

γΊ; 

λασσῆς. 

δὲ σῖτα γεύεται. 
δύναμις; αὐτῷ βελὴ χαὶ σύνεσις. 

᾿Αλλὰ δὴ ἐρώτησον τετράποδα ἐάν σοι εἴπωσι, πετεινὰ δὲ ὄρανδ 

,. ἐάν σοι ἀπαγ[είλωσιν. ᾿Εχδιήγησαι γῆ; ἐάν σοι φρἄσῃ, χαὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἰχϑύες τῆς 9α- 
, ἂρ 9 ς 4 3 ἰδ 7 ἊΨ μν γ,; 9 ξζ΄ ἐμὰ 4 ν.»" ᾿ο » 996 

Τίς ὃν δὃχ εἐγνὼ ἐν πᾶσι τᾶὅτοις, ὁτι χεὶρ Κυρί8 ἀφὼ ΤῊΡΤΚ, ΕΠ μὴ ἐν χείρι αὐτξ 

ψυχὴ ᾿σάντων ζώντων, χαὶ πνεῦμα παντὸς ἀνϑρώπου. 
Παρ᾽ αὐτῷ σοφία καὶ 

αν χαταξάλῃ, τίς οΠΝοδι κα εν ; ἐὰν χλείση χατ᾽ ἀγϑρώπων, 
7 Ψ φῶ μΦ ΕῚ ρᾶ ΓΝ 

τίς ἀνοίξει; ᾿Ἐὰν χωλύσῃ τὸ ὕδωρ, ξηρανεῖ τὴν γῆν" ἐὰν δὲ ἐπαφῇ, ἀπώλεσεν αὐτὴν χατα- 

ςρέψας. 
λώτους, χριτὰς δὲ γῆς ἐξέςησε. 

αὐτῶν. 
». ᾽) ᾿ ., ΄ Ν 

ςῶν, σύγεσιν δὲ τπτρεσξυτέρων ἔγνω. 

ἐγένηϑη 137. 130, 157») 251) 252. (οπιρὶ. ΑἸεχ. ἐγένετο 249. ἐγεν. 
εἰς χλεύασ.] οεηϊ αὐ γμρς γει. 1,1. εἰς χλεύασμα) εἰς “χλευ- 

ασμον 448. ΑἸΙεχ. εἰς ̓ χλευάσματα 18. Οοαὐϊοες5 δεγρὶϊ. 
Ψ. Εἰς χρόνον γὰρ τακτὸν] Ζ7επιροτε δοίη. Οὐρεπ. ἷν. 634. 

18 ἐεπηβμε κμέδης εεγίμηε Ν εἴ. 1.31. Εἰς καιρὰς ὡρισμένους 3 (οάϊςε: ϑεῖ- 

εἷϊ. εἰς καιρὸν ὡρισμένον 3 Οὐὐΐοε5 δετρὶϊ, 
(ᾶς; νοϊυἷε ἑοτῖα ἡτοιμαςαι) τόο. 

ἡτοίμαςο} ἡτοίμαςε 
ἡτοίμαςο--- ἀνόμων) ραναίππε ἐπ 

᾿ δὲ εαάΐεγε (μό αἰλὲε, εἰ ἄονεμηι εἴως ἀἰγίρὶ αὐ αἰϊεμίς. Οτΐρεη. Ι. εξ. 2γ- 

2αγαΐκμε ἐγαΐ, μ' (μοσιπεδεγεῖ αἰίπις ; δἰ ἐἰοπιις ἐγαε, μ' ἀευαβανείεν αὖ ἱπὶ- 

φμῖ:. Νεῖ. 111. σπεσβν] φησιν χςό. -Ἑ με ΑΙεχ. ἰηίοτ ὑῃοοβ. 
ὑκὸ ἄλλων] υποὸ αλλες (11. εχ οοττ. ἔργα [1π.) ς ς) 68, (τού. ἔιρτα εἷ 
ἃὉ 8]. πι. χρατηϑει9) 110, 157) 161, 248, 2 ς2, 2:4. ΑἸά, υπ᾿ αλλες 

137) 138) 130, 147, 1όο, 2:0, 2ς1).2ς3, 2ςς,) 2:6, 2ς7, 2 8, 20, 
2Ζ6ο. ὑπὸ ἄλλου Οοπιρ!. ὑπ᾽ ἄλλοις ΑἸΙεχ. οἴκες τε αὐτῷ] οἰκες 

τε μου ΠΠ|249. οικες τε αὐτῶν τού, τόο, 461. οἴχους αὐτὰ εἶδεν 
Οοάεχ πὺ5 δεγρὶ, ἐχπορϑεῖσναι] ἐχπορϑηναι 147. τορϑεισϑαι 
249. ἰχπορευϑεῖσϑθαι ΑΙά. ὑπὸ ἀνόμων] υπ᾽ ἀνομων τοό, 343. 
οὐ μὴν---σεποιϑέτω] ἑπεο γεγο πωϊίκε οοηβάαι, 9' εἰ. 1.Ἀῖ. οὐ μὴν δὲ] 
α δὲ 130, 147, 2:6. ἀλλὰ μηδεὶς τεεποιϑέτω] ἀλλα μὴ πεποιϑεέτω 
46ι:. μηδεὶς] μηϑεις τὸ, τότ, 248, 240, 251) 254, 2:3) 28. 
Οουρὶ. μεϑὲς (βο) 2ξςς. έποιϑ. τονηρ. ὧν] τσονηρ. ὧν σεποιϑ. 
αόο. ταονηρὸς ὧν ἄϑωος ἔσεσϑα!] εμσι (Με πεφμαπε, 46 ἐπεραπέραιαη μ- 

ἥσει, Νεῖ, 1,Δῖ. 

ΝΙ. Ὅσοι] οσοι γαρ 11], ςς. τόσοι 2:0. 
υοή ἐπ ἰγαομπάϊαπι ῥγούοοα! εωσι; Ν εῖ. 1,λῖ. τοαροργίζουσι] 0ρ- 

γιζεσιν 1Π. ὡς ἐχὶ] σψως εχ! 157, 161, 248, 454. 261. Οοτρρί. 
ὡς δχὶ δζο. κὰ δπ.. οοπ|.} ἐσπφεαηε ἐηφωῦβηίο ἐπ ἐὸ πον Με μωτα. δεῖ, 

11. καὶ ἔτασις] καὶ ἐτασεις ςςς. υἱ νϊάστυτ. 
ΕΡΨΙΙ. ᾿Αλλὰ δὴ], δὴ Οοτορί. ἐρώτησον) ἐπερωτησον ς ς, τού, 

110) 137) 138, 30, 147. 16ο, 240, 20, 2:1, 2ς2,) 253) 24) 2{6, 
2.0, 46ο, 26:. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐᾶν σοι εἴπωσι] ἐάν σοι εἴπη ΑἸεχ. 

“4Γ6' εἰδὲ τοοπάετίπ Ψεῖ. 1Δϊ. πετεινὰ δὲ ἐρανΒ} ἢ πετεινὰ πρᾶν ἐξ, 

448, 240, Δόο. ἥ τα πετεινὰ ἐρανξ ιοό. ἔς, ὨΠ τα ἀρανε, ότι. ἢ 
τσέτεινα ΤῈ ἘρανΕ 110. 137, 138, 130» 147) 157» 160, ιόι, 2ζ0, 551) 

542, 234,2ςς, “ς6, 4:7, 4:9. Οοπηρὶ. ἔς, πἰῇ σετινα, 4ς8. πετεινά 
τε ἐραν Αἰεχ. δμ οοἱαιὶϊία εαἰλ εῖ. 1,.ι. ὠπαγ[είλωσιν] ἀναγ- 

γελωσιν τἴο, 137) 1389) 1305) 147» 1ς79 τόο, τότ, 248,2 ςο,2ς1,) 45, 

4ς4..356,3 ς6. Οοπηρὶ. επαγίειλωσιν (ἀυὉ. 4η. ἀπαγίεελωσιν) 461. 
ἀναγγείλῃ ΑἸεχ. 

ΝΠΙ. ᾿Ἐκδιήγησα!] οἰδηνηδαι δὲ ςς, τοῦ, ττο, 137, 138, 130, 
14), 16ο, τότ, 248, 249, 20, 4ςζ2, 253» 2.4, 2.6, 27, 2 8, 20, 

46ο. Οοιρὶ. ΑΪςεκχ. ᾿Εκδιήγησαι τς. δὰ ἢιι. οομ.} δαῦδεῖ τ κέ 

448. Εἰ παννὰ {δνγΖ, ' ἰοφμείων σά Ιε Νεῖ. 1.21. γῇ) ἡ γὴ 147. 

καὶ ἐξηγήσ. ὅς. δὰ ἔπ. ςοπι. 9.7 μαδεῖ Ὁ κα Αἰεχ. ἐξηγήσονται) 
ρτατηϊεῖ. εἰ τς 7, 249. (ΑἸ]εχ. ἱπῖες ὕποοβ.) οἱ ἔχϑνες]} α οἱ 22. 

ΙΧ. Τίς ὅν] αὶ ὃν ςς, τού, τιο, 1379 118, 1395) 1479 160, τότ, 

Ὅσοι--- Κύριον] 

ΚΕ 248, 2ζΟ, 251, 252) 2ζ3) 254) τό, 28, 2όο, 46τ. (πρὶ. Ομ γίο. 
Ἰ. εἰϊ, οτι τις 249. (ΑΙοχ. οὐαὶ ὅτι ἰηἴοσ ἀπε0ε) ταῦτα] -ἰ παν- 

τὰ 240, 2ς3. 
Χ,. Εἰ μὴ) εἰμι ατο. ὅτι ΑἸεχ. ΟἸμγίοῖ. 1. εἶ, ἐν χειρὶ αὐ- 

τῈ} ἐν τῇ χερὶ αὐτὰ ΟἸγίοϊα. 1. εἷς. ἐπ πάπμ ο΄με ο Ν ει. 1. 
ψυχὴ] ἡ ψυχη τότ. (οπιρὶ. κ2το. τσάντων ζώντων] α σαντων 
ςς. τῦαντων τῶν ζωντων τού, 110, 137», 138, 139» 147, 1475 160, 

ότι, 248, 249, 2.0, 2:1) 2532) 2:4, 2ς5) 236, 2ς8, 26ο. (οπυρὶ. ΑΙά. 

τς). 248, 2ς7), 4:8. (οπιηρὶ. 

Παρ᾽ αὐτῷ χράτος χαὶ ἰσχὺς, αὐτῷ ἐπιςήμη χαὶ σύνεσις. Διάγων βελευτὰς αἰχμα- 
Καθ ζάνων βασιλεῖς ἐπὶ ϑρόνους, χαὶ ππεριέδησε ζώνῃ ὀσφύας 

᾿Εξαποςέλλων ἱερεῖς αἰχμαλώτες, δυγάςας δὲ γῆς χατέςρεψε. Διαλλάσσων χείλη πιι- 

Ἔχχέων ἀτιμίαν ἐπ᾿ ἄρχοντας, ταπεινὲς δὲ ἰάσατο. 

ΑΙεχ. ΟἸπγίοῖς 1. εἶς, ἙΓεοάοτεῖ. ἴοπη. 1. Ρ. 907. 
σαρκὸς, (ουαι σαρκὸς (Ὁ γα. οματαές, γαϊποσςο) ΑἸεχ. 

ΑΛ 5:3. 

Ἁ ὔ 

΄'αντὸς] σ΄ασης 

ἀνθρώπου) 

οὖς μὲν γὰρ ῥήματα διακρίνει, λάρυγξ 
Ἔν πολλῳ χρύνῳ σοφία, ἐν δὲ πϑλλῳ βίῳ ε ἐπιφήμη. 

᾿Αγα- 

ΧΙ. Οὖς μὲν] νας μὲν 11, ΠΙ, 68, τς}, 249, (2 ςο. πηᾶτγρ.) 2 ς 4. « " 
ὙΠπεοάοτεῖ. τοπι. 1ϊ. Ρ. 977. οὖς μὲν δ. δὰ ἤη. οοπ|.} αὶ 139, 147» 
“τό. λάρυγξ μὲν γὰρ σῖτα γεύεται, νᾶς δὲ ῥήματα διακρίνει ΒΔΗ͂Ι. 
'Μ. ἰϊ. ςτ3, «14. ρήματα) ρῆμα τού, 261. ρηματι 4ξι. βῥῇή- 

ματα διακρίνει] τ. 2:9. μγνιομες ἀϊγμάϊεαι Ν ει, 1Δῖ. διακρίνει 
διακρινη ττο. λαρυγξ) λαρυξ (Ως) 2:2. λλάρ. δὲ σῖτα γεύεται] 
,3,αμεε: αμίοι ρβαπί ἐα:. Νεῖ. 1.κϊ. γεύετα!} - ἃ ἑαυτῷ ΑΪεχ. 

(Ὁ χα ἴῃ οἰαγαές. τηϊηοζε. 

ΧΙ]. Ἐν τοολλῷ χρόνῳ] εν Χρόνῳ πολλῳ 2:0. Ῥγβεπηϊε, καὶ 
Ὑπιεοὐοτεῖ, τοπι. 11, Ρ. 978. Ἐν πολλῷ χρόνῳ σοφία} κα 254. σο- 
φία] -᾿- ἐνρισκεται τοό. ΑἸεχ. Τροάοτεῖ. Ι. εἴ. ευρισχηται 46 Ἷ. 

“ρίοπιία οὶ Ν ει. 1. ἐν δὲ ὅτς. δὰ ἔῃ. οοπ1.] εἰ ἐὰ ἔραρα ὑμα ο 
Αἰοπεα Ν ει. 1.Δ1. ἐν δὲ ττολλῷ] εν πσολλω δὲ 44. ἐν δὲ μακρῷ καὶ 
πολλῷ Τμοοάοτεῖ, 1. οἷ, πολλῷ βίῳ] μακρῷ βίῳ ΑἸεχ. 

ΧΠΙΙ. Παρ᾽ αὐτῷ] ταρ᾽ αὐτῇ τού, 2Ζ6ι. τταρ᾽ ἀὐυτῳ δὲ 4ςο. 
σοφία καὶ 1 δύναμις] οΠ “αρίεκπεῖα εἰ υἱγίπς Ψεῖ. 1,Δῖ. αὐτῷ] ἡρίω: ε 

1014, αὐτῷ βαλὴ] αὐτος βελη 2ξς:. Ρτατηίτ. παρ᾽ Αἰεχ. ἰηἴος 
ὉΏςΟΒ. 

ΧΙΝ. Ἐὰν καταξαλῃ] ἐαν καταςρεψη 1. 
2όο. τίς οἰκοδομήσει] φεὶν σαΐβεαι ἢ νεῖ. 1Δι. ἐὰν κλείσῃ κατ᾽ 
ἀνθρώπων] ἐᾶν καὶ ἀποκλεισὴ κατα αἀὐϑρωπε 240. ἐὰν δὲ καὶ ἀπο- 
κλείση κατὰ ἀνϑρώπου, οὐπ κατὰ ἀνθρώπου (Ὁ κΚ, ΑΙεχ. 4,6 εἰωετὶς 

εἰγοι δονρείποε ΜΝ εῖ. 12. κατ᾽ ἀνθρώπων] κατα ανϑρωπῳν 110, 
κατ᾽ ̓ ανϑρωπου 2ς3. Αἴδμδη. ἱ. 904. 

Ογπ]]. ΑἸεχ. τοῦ. ἰΐ. Ρ. οὔ. (ΟΕ. 111. 23, 114) 148, 396.) 
ἀνοίξει] τις ανοιξη 2 66. φαΐ; ἀρενε γεῖ. [κἰ. 

ΧΜ. ᾿Εᾶν κωλύσῃ τὸ ὕϑωρ] ἐὼν ὕδωρ κωλύσῃ ΟΠιγίοί. 1. εἶ. τὸ 
ὅϑωρ] ὕδατα 11 (οάΐοεο δεγρὶ. ἔηρανεῖ) ξηραίνει 15). ἐὰν δὲ 
ἐπαφῃ] ἐὰν δὲ καὶ ἐπαφῇ, οὐπὶ καὶ ἰηῖεῖ ὕηςοδ, Αἰεχ. φωοά Ν᾽ ἐραϊεγὶα 
ψει. 11. ἐπαφῇ] ἡ τερίερτος ψηλάφησεν ([ς) τού. ππᾶτρ. δῷ Δ]. π᾿. 
ἀπώλεσ. αὖτ. καταςρ.} ῥγοάίο! ἐυετίεας ἰϑγαπι. Νεῖ, 1Δῖ, αὐτὴν 
καταρρίψας] ἴΓ. 249. " 

ΧΥῚ. αὐτῷ ᾧ 4.] παρ᾿ αυτω 240. (ΑἸεχ. οἰπὶ τσαρ᾽ ἱπίογ υποοβ.) 
αὐτῷ ἐπις. καὶ σύνεσ. α ΄ττο. εἰ δ ὑείρλϊπα εἰ ἐμ εἰέρεκίία, γει. 

1,3. ᾿ 
ΧΝῚ]. βελευτὰς} -Ἑ γῆς Αἴεχ. ἰπίεν ὑποοβ. 

σαν 2.8. ἐπ βανογεηι νηῖ11:. ΜΝ οἵ. 1,Δῖ. 
ΧΥΠ]. Καϑιζάνων) καϑιζὼων ςς, 2ς7). Αἴεχ. καϑιςανων 68, 

τού, 2495 261. δῆς ἰπ πιᾶγρ. πλεῖ ὕρηυπι ἃς τό. ἐπὶ ϑρόνους].. 
ἐπι ϑρονων τού, 110, 137, 138, (130. ρεπηαπ) ϑρονου) 249, 2 50, 2ς1, 
253,2 5ς, 257, 258, 450, 46ο. ΑΙἀ, ἐπι ϑρονε 147. ἐπὶ ϑρονον ὡς. 
καὶ τεριέδησε) και τοσεριεζωσεν 137, 139, 147» 157, 250,2 54,2 τό, 267. 
καὶ τοεριέδησε ὅς. δά ἤη. φοπι.] καὶ περιζωννύων αὐτὰς ζώνῃ ὀσφύας 
αὐτῶν. Ὁ κΚ, εἴ οὐπὶ αὐτὲς ἰηΐοτ ὕποοθ, ΑΙεχ, α Νεῖ. [“ἱ. φώνῃ] 
φωνὴν 68, 248, 454» 4ς9. ΟΟμρὶ. 

ΧΙΧ. ᾿Εξαποςέλλων] ρῥγαυιῖι. ὁ ΑἸεχ, 

εἐαν δὲ καταβαλη 

, 
τις 

ἐξίςησε] ἐξεςη- 

φκὲὶ οἱ Με εῖ. 1,δῖ. 

δυνάς. δὲ γῆς κατέςρ.} εἰ ροίοπίοε ἐγγαδ ευεγεΐ!. Μεῖ. 131. κατέφρεψε]. 
κατεχρυψεν τ6ο. 

ΧΧ, σύνεσιν δὲ] εἰ ἱπιεϊ ρεπείαηε Υεῖ. 11. ἔγνω] εγνων 138, 
2ζ0. ἀφείλετο 249ῶ. 

ΧΧΙ. ἀτιμίαν] ατιμιᾶς ς ς, τού, (110. Τςοττ. ἀτιμίαν πὶ. ἔεοιπ- 

ας ΕΣ 

ἊΨ εἰυοῦν τὴ 

ΓΉΝΝ ᾿ 



᾿φασῶε, χαὶ οὐχ ἀσυνετώτερός εἶμι ὑμῶν. 

τόι, 248. Ψψηλαφήσειαν ΑἸεχ. 

Ι ῶ Β. 

χαλύπηων βαϑέα ἐχ  σχότους, ἐξήγαγε δὲ εἰς φὼς αχιὰν ϑανάτου. 
δ ν. ΠΗ, » Ν ϑϑῳἂς 3 “ ΄ 3 ΄ : ἰϑι 3 ΄ 

αὐτὰ, χαταςρωννύων ἔθνη χαὶ καϑοδηγῶν αὐτᾷ,, Διαλλάσσων χαρδίας ἀρχόντων γῆς" ἐπλάνησε 

Σὲ αὐτὰς ἐν ὁδῷ ἢ ἐκ ἤδεισαν. 
μεϑύων. 

ἸΔΟΥ͂ ταῦτα ἑώρακέ μου ὁ ὀφθαλμὸς, χαὶ ἀκήχοξ μου τὸ οὖς. 

ἐναντίον αὐτῷ ἐὰν βόληται. 

χωφεῦσαι, χαὶ ἀποξήσεται ὑμῖν σοφία. 

μου προσέχετε. 
ὑχοςελεῖσθε; ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ χριταὶ γίνεσθε. 

Πύτερον οὐχ ἔναντι Κυρίου λαλεῖτε, ἔναντι δὲ αὐτ φϑέγγεσϑε δολον; Ἢ 
Ν ἣν ὃς. Σ ΄, ς ,.Ὁ .3 ΄- ἣν ’ 

Καλὸν γὰρ ἐαν ἐξιχγνιάσῃη ὑμᾶς" εἶ γὰρ τὰ πάνγ- ο. 

τὰ σοιδντες πτροςεϑήσεσσε αὐτῷ, Οὐϑὲν ἥτ]ον ἐλέγξει ὑμᾶς" εἰ δὲ χαὶ χρυφῇ. πρόσωπα ϑαυ- 
μάσεσϑε, Πότερον οὐχ ἡ δῖνα αὐτῇ ςροδήσει ὑμᾶς; ὁ φόδος δὲ τσαρ αὐτῇ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν, 

ἀΔ) τότ, 2:0, 2.3, 258. Οοπιρί. ἐπ᾽ ἄρχοντας] ἐπι αρχοντας 240. 
ἐπ᾿ ἄρχοντα 2:4. ταπεινὲς δὲ ἰάσατο] εἰ ἀππεὶίες (άπαπε, Ὑεῖ. 1,Ἀϊ. 

ΧΧΙ]. ᾿Ανακαλύπ]ων] αποκαλυπίων τς). ὁ ἀποκαλύπ]ων ΑἸοχ. 
Ογπ]. ΑἸοχ. ἴον. νἱ. ἘΡΠΈ. Ρ. ἴ2ι, 175. φεὲ γευείαι Μεῖ. 1,Δϊ. 
βαϑέα) βαϑὴ ςς. βαϑεια αςς. Αἰεχ. ἐκ σχότες] ἐχ σκότος 110. κε 
“Ἰεπεότίς Μεῖ: 141. ἐξηγαγε) εξηγεν (ςοττ, υἱ ἴῃ ΕΔ.) 52. ἐξήγ. 
δὲ] ε ρενάμχὶε Νεῖ. 1,2ϊ. ἐξήγαγε δὲ πθλλυών αὐτὰ ἴῃ ςοη]. 
[64ᾳ.} μαθεῖ τ χα 548. 

᾿ς ΧΧΠΙ͂Ι. Πλανῶν ἔϑνη] ἢίς ἀυὸ ἢἤρπα ας ἵπ πιᾶγρ. βαθεῖ τόι. 
Πλαν. ἔϑν. καὶ ἀπολλ. αὐτὰ} πδδεῖ (Ὁ ἃς Αἰεχ. καταρςρωννύων 
ἔϑνη] καταςρωννυων αὐτὰ ἃς 3. 

ΧΧΙΝ. γῆς] λαβ τῆς γῆς, 'π ομαγαδξ. τηΐποτγο, εἴ οὐ λαξ Ὁ κΚζ, 
ΑΙεχ. ἐν ὁδῷ} α ἐν τού, ε1ο, 138, 157) 1ὅο, τότ, 248, 249, 20, 

2ς2,2ξς, 28, 26ι. Οομρί. ΑΙεχ. οδὸν 137» 139, 1475) 26, 46ο. 
ἤδεισαν] ἡδησαν 138, 2 ς6. 

ΧΧΥΝ. Ψηλαφήσαισαν] ψηλαφησαν σε 147). ψηλαφωντας (τιαγς.) 
Ὑηλαφήσαισαν- φῶς] 7ταδαῤὶ! 

ἐοπούτας εἰ πρὰ ἱμεομι; Νεῖ. 1,Αῖ. καὶ μὴ φῶς] καὶ οὐ φῷς ΑΙεχ. 
πλανηϑείησαν πλανωμενες (πιᾶγ) 161, 448. εἐπλανηϑησᾶν 240. 
“πλανηϑείησαν δος. δὰ ἔπ. ςοσι.] εἰ ἐγγαόμπι βομὲ οὔτι. Ν εἴ, 1,Δϊ. 
τὸλανηϑ. δὲ] α δὲ 21. 

Ι. Ομρ. δος, εἴ ρμγοχίηιε ἴδαιιεηβ, δ υπρυπίυγ οΔΡ. Ὀγβοοδάεμ ἴῃ 
Ἑά. ΑΙάϊηα, Ἰδὲ ταῦτα] ἰδὲ σαντα ταντὰ 253. -ἰ στάντα Αἰεχ. 

Ὁ Χ ἴῃ οδβαγδῶ,, πὐμοσε. εος ἀφε οπιαία Ν᾿ εἰ. 1,Αῖ. ἑώρακε) τε- 

ϑεωρηχε, τού, 1το, 137) 138, 139, 16ο, τότ, 2 ςο, 253,25 ς, 257, 2 8, 
4:9, 2Ζ6ο. (Οπηρ]. ΑἸά. τεϑεωρᾷκε 147), 248, 251. τεϑερρικε 2 56. 
ϑεώρηκε 261. μου ὃ ὀφθαλμὸς] ὁ ὁ οφϑαλμος μου 340. καὶ 
ἀκήκ. μὸν τὸ ὅς] καὶ τὸ ἧς μου ἀκήκοεν ΑΙεχ. μον τὸ ὅς] τὸ ες 
μον 157» 16ο, 161, 248, 252, 2.4. (οπιρί. 

11. ὅσα καὶ] καὶ οσα ςς:. ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπιγας5.] φκα; εἰ Ὁ 
ποβὶς νει. 1Δῖ. ἐπίςασϑε] ἐπιγάσϑαι ιοό. καὶ οὐκ] καί γε 
νεώτερος ὑμῶν, ἐκ (ουπι γε ῦ Ἀ» εἴ νεώτερος ὑμῶν ἰπίος ὉΠ008) Αἰεχ. 
καὶ οὐκ---ὐμῶν] καὶ γεγεώτερος ὑμῶν ὧν, οὐκ εἰ μὴ εἰσυνώτερος ὑμῶν 
(Ώς) 249. εἰ ποη έπε υοδἧ᾽ ἑηβρίοσκείοτ. Ν᾽ εἰ. Ταῖ. ὥσυνετώτερός 
εἰμι] τ΄. ΑΙεχ. 

111. Οὐ μὴν--ἰγὼ] πο ὑεγο εἰ ἐρο Ν εῖ. Τιῖ. ἄλλ᾽ ἐγὼ] αλλα, 

ἔγω 1:7) 248, 2.2) 253, 2.4. ΟΡ. ἄλλ᾽ ἐγὼ--λαλήσω] ἀλλὰ 
τορὸς Κύριον λαλήσω ἐγὼ ΑΙεχκ. ἐλέγξω δὲ ἄς. δὰ ἔῃ. οοπι.] εἰ ατ- 
ξυαπι ἰπ εοηῥοόε εὐμις αὶ νοίμετ!. Μεῖ, 1.21. ἐναντίον αὖτ} ἐναντιον 

εαυτε 2.6. 

ΟἼΝ. Ὑμεῖς - ἄδικοι] Ῥηίμς οοΣ οβεπάεης ζαῤιϊοαίογες πιοπαεὶ! Ψυϊρ. 

Ὑμεῖς δὲ} ὑμεῖς γὰρ ΑΙεχ. ἐρὴ] ἐγαι 138. καὶ ἰαταὶ] καὶ ἰατροὶ 
ΑΙά. κακὼν σαντες} μδθεῖ (Ὁ κκ 137. σαντες} ογιπε: το, Νεῖ. 

1,ἵ. 

ΟΨ,, Ἐἢ] αἰσεξ μέΐπαπε ἐπρεῖπεν (Πς) χού. πιατᾷ. 88 4]. π|. Ἐϊη 

δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι]} ζῦείπαπε εοπέίηραι! υοὐϊε οὐπιωςίξεγο Ν εἰ. 1. καὶ 

οὀποξήσεται] καὶ αποσοδησεται τιοό. καὶ ἀποῦ. ὑμῖν σοφία] εἰ τε- 
2κίαόϊμν σοδὶς ἐπ (αρίεπέίαπι Δ εἰ. Τ1,Δῖ. σοφία] εἰς σοφιαν ςς, τού, 

110) 1377) 138, 120, 147) 1079) τόρ, τότ, 248, 249, 2:0, 2:1) 22, 
2ς3, 2ζ4η) 25) 236, 2ς7,) 458, 2ζ0, 26ο, Δ6ι. (οπιρὶ. ΑΙεχ. σοφίαν 
ΑΙά. 

ΨΙ. ᾿Αχόσατε δὲ] α δὲ 55, τού, 110, 137» 138, 130, 147, 167) 

νοι τ6ον 161, 249, 290, 251) 253) 234) 355) 2:6, 4ς8, 4ς9. (οπῃηρὶ. 

ἀκόσατε δὴ (ευπι δὴ ἰῃ οἰιαταξς. πυΐπογο) Αἰεχ, ᾿Αχώσ. δὲ ἔλεγχ.} 
ἀκεσαται (οοῖτ. ἀχεσατε) ἐλεγχῶν 2 ξ2. 

ψεῖ. 1.21. τῇ ςύματός μι} τε ςς, τού, ττοὸ, 137, 138, 139, 147, 
1Ιόο, 26:1, 248, 2ς1,) 229) 24) 255, 2.6, 2ς9. (26ο. υἱ νἱάεϊυγ) 
᾿οπιρὶ. ΑΙεχ. χρίσιν δὲ] κρίσεε δὲ ΑΙεκ. κρίσιν δὲ δις. δὰ βη. 
οοη}.} α τότ. τοροσέχετε] ττροσέχεται 138. 

ΨΙΙ. Πότερον οὐκ] τοτερον οὐ τοό, τόο, τότ, 448, 249, 2 ςο, 2:2. 
οπιρὶ. ἔναντι Κυρίου] κατέναντι Κυριου τού, τόο, τό:, 248, 249, 
2:0. Οομπρί. ἀπέναντι Κυρικ 1379) 138) 139, 147) 157) 2:1) 2ςς, 

Ὡεό, 2ς8, 26ο, 46:. ΑἸά. κατεναντίον Κυρίου 2ς2. ἀπέναντι τὰ Κυ- 

1Ο. 

11. 

“μή! ἐγρο οὐδεν αἰΐοπσαι.. 

ριον Δς9. σπίέ εομίῥεξξμπι Ἰδοιίαί οι. ΓΑῖ. λαλεῖτε] λαλοιται 

“τό. ἔναντι 29] ἐναντιον τότ. οχ οοΤ. ἔργ ῃΏ. ἔναντι δὲ αὐ- 

τ} ῥγαιητ. ἀρὰ ὑπὲρ τῷ Θεῖ; 296. φϑέγγεσϑε)] φϑεγγέσϑαι 
(110. οοῖτ. υἱ ἴῃ Ἑά. 20 4]. τ.) δό:. φϑέγίεσϑε--ὐποςελεῖσϑε ἴῃ 
ςοαι. ε4.] δόλον ἡ ὑποςελεῖσϑαι. (ῃς) 2ςΖ. φϑέγί. δόλον] ρνοίετ- 
2: ἀοίωα ἢ Νεῖ. 1.31. δόλον) λογον 244. δολῳ 257: δηλον 86ι. 
ϑόλον---κριταὶ ἰπ οοπ,. ἴ64.] δόλον. ἢ ὑποτελεῖσϑαι. ἢ ἣ πρόσωπον αὐτὰ 
λαμβάνετε; ἄρα τὩρόσωπον αὐτὰ ὑποτελεῖσϑε. ὑμεῖς ϑὲ αὐτοὶ κριταὶ 
46. 

ΝΠ. Ἢ ὑπορελεῖσϑε] Νωνιφ. ἥαείόμε ἐκ: ἀὐολ νὰ δειλιὰ (ἢς) 

τοὔ. τρᾶτσ. Ὁ αἱ. αι. εἰ ὑπορελοισϑε2ς4. ῸῃΪΦ ὑκοργελεῖσϑε ἄς. λὰ 
8η. ςοπι.] “κ (μῤιγαλέεὶς νος ἐρίος ἡμάϊοε: βεγὶ ἢ ει. 141. ὑμεῖς δὲ 

ὅς, δὰ πη. οοπ,.} αὐτοὶ ὑμεῖς κριταὶ γενέσϑαι χαλῶς ψε λαλᾶντες; 

(ει καλῶς γε λαλᾶντες ἰηἴεῦ ΠΏ005) Αἶοχ. ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ] ἀντοι 
ὑμεῖς 229. γίνεσθε! γεένεσϑὲ ΠΙ, ξς) τόο, 249, Ζςο. ψινεσϑαι 

137. 
ΙΧ. Καλὸν--ὐμῶς] Ορεΐνιμπε γί Αα'ὶ ἀῥξιμέεγι! τος. ει. 1λῖ. 

Καλὸν γὰρ] καλον γε τού, 110, 137.» 138, 139,.1479 τότ, 248, αςο, 

2:1) 2:4) 2ξς, 2.6, 4ς7,) 2 8, 2 9, 26ο, 26:. ( οπιρὶ. καλὸν τε 17, 

2:3. κάλως γε λάλεντες 249. Καλὸν γὰρ ἐᾶν] ἐαν γαρ 1Π. κα- 
λον γ᾽ εαν τόο. ἐὰν ἐξιχν.} α εαν 11, 68. ΑΙά. ἐξνχνιασῃ] εξ- 
ἐχνιᾶσει (ττο. σοτγ, αἱ ἴῃ ἘΔ. δὉ αἱ. π|.) 137, 15 7720, εἰ γὰρ] εἰ 
καὶ Αἴεχ. τρορεϑήσεσϑε)] τοροτεϑήσεσϑὲ ςς. αὐτῷ] οδῳ αυ- 
το ἢΠ]. 

Χ. Οὐϑὲν] εδὲν ς (9 130, 147, 2.Ξ6. Οὐϑὲν---ὐμᾶς} Ηἰε αἰλὲϊ 
γίνω: αρμεί υο5. Ψεῖ. 1.31. 

138, τότ, 48, 2.2, 253» 254) 257. (οπιρί. ἢς, ηἰῇ ητῖον, τ το, 240, 
2:0, 2:19 2ςξ, 258. ὡδὲν ἡσσον 1 ς7, 160. εἰ δὲ τι ητῖον 6:1. ἐϑὲν 
τί ἥτίον ΑΙά, ἐλέγξει] ργαξηνῖτς, ἐλεγχχων 249ς. ὑμᾶς]πμας 2:6. 
πρόσωπα] τροσωπὸν 249. ΑΙεκ. ϑαυμάσεσϑε) ϑαυμάσητε τού. 
ϑανμασετε 137, 110) 1479 1575) 161) 248, 2:0, 252, 253,24) 8ς 5» 

τό, 4ς), 28, 459, 26ο. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ϑαυμασεται 138, τόο. 
ϑαυμαζεται τ47, 240. 

ΧΙ. Πότερον οὐχ} τοτερον οὐχ! 110, 137, 138, 130, 1ς7, 160, 
“ξς, 26ο. Πότερον ἐχ--υμὰς} Ἀοαμε σεη γα ἐμς ἰεγγεὐΐξ φος Ν εῖ, 

111. ἐχ ἡ δῖνα) εχ! δεινὰ 11, ς ς,) 68, 4ς4. ΑΙά, ΑΙεχι εχ! δειλια 
11. ὅχι ἡ δίνη τού, 2:9. εχ! δινη 4:3. εχὶι ἢ ϑυνη 1. αὐτῷ 
σροδήσει ὑμᾶς) αὐτοὺς τρος. ἥσει υμας (ἢς) 68.ἁ ροξήσει} τροβη- 
σει 147. ςροξίση (ἔς) 2:6.Ἡ ὁ φόδος δὲ] α ὁ ςς, τού, το, 137, 

138, 130, 147, 157, 1όο, 161, 448, 20, 251, 252, 2.3) 2ςς, 2:6, 
2ς}, 2:8, 4.9, 4Δ6ο. Οομηρί. Αἰεχ. ὁ φόξος δὲ ἄς. δὰ ἤη. οοπι.} 
καὶ φόδος αὐτὰ ἐπιπεσεῖται ἐφ᾽ ὑμᾶς τ4 Οοαΐσεβ δορὶ. δὲ δΐρον εἰπε 
ἀεεί ει ἱπ τος ἢ Νεῖ. 121. παρ αὐτῷ} Κυρίου ΑΙοχ. ὑμῖ»] ὑμᾶς 
210. 

Οὐϑὲν ἧτῆον} ωδὲν τι ἧσσον τού, 137, 

«.} 

-«ὖν- 

- ΚΕΦ. ΧΠ. 
Πλανῶν ἔϑνη χαὶ ἀπολλύων 533. 

24. 

Ψηλαφήσαισαν «σχότος χαὶ μὴ φῶς, “σλανηϑείησαν δὲ ὥσπερ ὃ 2ς. 

᾿ ΚΕΦ 
Ν Ψ.ῳ Ψ ν εἰ ὦ ,) “Ζ ΧΗ͂Ι. 

Καὶ οἶδα ὅσα χαὶ ὑμεῖς ἐπί-- ι΄ 2. 

Θύ μὴν δὲ ἀλλ᾽ ἐγὼ πρὸς Κύριον λαλήσω, ἐλέγξω δὲ 5. 
ε ρω Ν2.ᾺΧ95 "΄1Χχ6Α«νῃ'ν» ν 9 ΄-, ἰδὲ ΄ Ἅ δ ε ρ. 

Ὑμεῖς δὲ ἐςὲ ἰατροὶ ἄδιχοι, χαὶ ἰαταὶ χαχὼν πάντες. Εἴη δὲ ὑμῖν 4. ς. 

᾿Αχόσατε δὲ ἔλεγχον τῷ ςὑματός μδ, χρίσιν δὲ χειλέων 6. 
γ. 8. 



Ι Ω ΒΒ. 
ΚΕΦ. ΧΠΙ. 
14. 13. ᾿Ατοδήσεται δὲ ὑμῶν τὸ γαυρίαμα ἴσα σποδῷ, τὸ δὲ σῶμα ππήλινον. Κωφεύσατε ἵνα λαλήσω, 

χαὶ ἀναπαύσωμαι ϑυμξ, ᾿Ανγαλαδὼν τὰς σάρχας μου τοῖς ὀδδσι, ψυχὴν δέ μου ϑήσω ἐν χειρί. 
᾿Εάν με χειρώσηται ὁ ϑυνάςης, ἐπεὶ χαὶ ἦρχται, ἤ μὴν λαλήσω χαὶ ἐλέγξω ἐγαντίον αὐτᾶ"' Καὶ 

14. 

1ς. 16. 

17. 

18. 

19. 2ο. 

21. 

22.- 

23. 

24. 25. 

26. 

27. 

28. 

κεφ. 

ΧΙΝ. 

Σ. 2. 

᾿ς 1. μοι χρήσῃ] μοι χρεια 11, αρν, 

τ- 

4Η 

τῶτό ἍῸῚ ἀποξήσεται εἰς σωτηρίαν, ὃ γὰρ ἐγαντίον αὐτῇ δόλος εἰσελεύσεται. 

τὰ ῥήματά μου, ἄναγ[ελώ γάρ ὑμῶν ἀχβόντων. 

᾿Αχάσατε ἀχόσατε 
᾿Ιδὲ ἐγὼ ἐγγύς εἶμι τῇ χρίματός με, οἶδα ἐγὼ 

ὅτι δίχαιος ἀναφανδμαι. Τίς γάρ ἐςιν ὁ χριϑησόμενός μοι, ὅτι γῦν χωφεύσω χαὶ ἐχλείψω;; Δυ- 
φρο 4 ΄ ΕΒ. Ρ᾿ ’ 3 ’ 

εἶν δὲ μοι χρήση, τότε ἀπὸ τῇ πσροσώπου σου οὐ χρυθδήσομαι. 
ρο 9 3 3 »" Σ ὅἦ Ν Τὴν χεῖρα ἀπ᾿ ἐμδ ἀπέχου, χαὶ 

ὁ φόξος σου μή με χαταπλησσέτω. Εἶτα χαλέσεις, ἐγὼ δὲ σοι ὑπαχόσομαι, ἢ λαλήσεις, ἐγὼ δέ 
’΄ 9 

σοι δώσω ἀγνταπόχρισιν. 
΄ ΦΝ ς ε ξ΄ Ν, 9 ζ΄ δι ξ΄ ΄ ᾽ 

Πύσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου χαὶ ἀνομίαι μου; δίδαξόν με τίνες εἰσί. 
Δ 3 9 3 “Ὁ ΄ Ἵ Ψ δέ ε ΄ " Ἢ ε υλλ [4 ἐπ 9 3 

ιατί ἀπ᾿ ἐμξ χρύπ]η, ἥγησαι δὲ με ὑπεναντίον σοι ; ὡς φῦλλον χινόμενον ὑπὸ ἀνέμδ εὐλα- 
᾿ ΡΝ Ζ΄ Ζ εολυ:.. “ 2. “4 ΄ “ ΄ » 2 μ“ Ἔ 

δηϑήση, ἢ ὡς χόρτῳ φερομένῳ ὑπὸ πγεύμαϊος ἀντίκεισαί μοι, ὝΟτι χατέγραψας χατ᾽ ἐμξ χακὰ, 

περιέϑηχας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας, Ἕσϑου δέ μου τὸν πόδα ἐν χωλύματι, ἐφύλαξας δέ μου 
΄ Ἂν 3 4 φο πὰ 29. » 

πάντα τὰ ἔργα, εἰς δὲ ῥίζας τῶν πποδὼν μα ἀφίχε. 
σητόξρωτον. 

ΓΥ “Φ - 3 “ἉφΦ μφ4ιἫ ν.“ἢ ε ΄ 

Ο σπαλαιδται ἰσὰ ἄσχῳ, ἢ ὡσΖερ ἱμᾶτιον 

ἜΡΟΤΟΣ γαρ γεννητὸς γυναικὸς, ὀλιψόξιος, χαὶ πλήρης ὀργῆς, Ἢ ὥσπερ ἄγϑος ἀνϑῆσαν ἐξέ- 

ΧΙ]. ᾿Αποβήσεται--σποδῷ] Εὶ ἐγ! γανδίαην υοθτεπι ἱπ εἰπέγε Ν᾽ εἴ. 
111. ᾿Αποξήσεται δὲ] καὶ ἀποδήσεται ΑἸεκ. τὸ γαυρίαμα] το 
αγαυριαμια τόο, 161, 4:0, 4:2, 253, 2:8. Οοπιρί. ἴσα σποδῷ] 

σὸν σποδῳ 110, 1375 138) 1329, 147, 161, 248, 2ς3,) 4ςς, 2ς6, 27, 
518, 46ο. (οπιρί. Αἰά. . τὸ δὲ] α δὲ ΑΙά τὸ δὲ σῶμα τήλινον] 

ον πς σμέενι ἰμεωπ Ὗ εἴ, Τῖ. 

ΧΙΙΠ. ἵνα λαλήσω] ἵνα τλήσω ΑἸ4ά. -Ἐ ἐγὼ (Ὡ χξ ἴῃ ομάγαθ. 
τηϊποεε) ΑἸεχ. καὶ ἀναπαύσωμαι) και ἀαναπαυσομαι 118, 2ς2,)2ξς. 
ϑυμξ] ϑυμῳ με ΠΙ. 

ΧΙΝ. ᾿Αναλαξὼν τὰς σάρκας μου] “ἀρργελεπάδης εαγπές σιεας Ν εἴ. 

121. τοῖς ὀδῶσι] - με ΑΙεχ. ἀεπείξεε πεῖς ψ εῖ. 1... ψυχὴν δέ 

μου] εἰ σπίμεανε πιεᾶπι ἰδία, μδ8 ϑήσω] ϑησωμαι 68. ἐν χειρί] 
“Ἔ μου Οοπιρῖ. ἐν χερσίν με ΑἸεχ. 

ΧΝ. Ἐὰν με] εαν δὲ με 56» 157, ςς. εαν δὲ τόο. ἐὰν μή με 
(ουπι μή ἰηῖον ὕποο8) Αἰεχ. Ἐάν με--ἥρκται] Ζίοε! οεοί αι! σις ἐς 
φκὶ βοίεας ΕΠ, φυὶα εἰ εαρί!; Μεῖ. 14. ειρώσηται) χειρωσεται 
:όο. ὁὃ δυνάφη:} ὁ δυνατος ςς. ἐπεὶ] ἔργα ἐπεὶ εἰξ δὺ αἱ. πὶ. 
σκεδαιος τοό. ἦρκται] πρηται 147. εἰρκται 2.6. ἥ μὴν] εἰ μην 
ἰού, 137, (138. ἐδοιπάλ τὰ. ἡ μην) 1ς7, 1τόο, (2 ςο. πιαγρ. υἱ ΕΑ.) 
4ς4, 25.) 248, 2.0. εἰ μη 2:1. ἃ μὴν δὲ ἀλλὰ ΑΙεχ.  ἥ μὴν λα- 
λήσω] ἐαπιεμ ἰοφκαν Ν εἰ. [ἱ, καὶ ἐλέγξω] α καὶ 2:8. { ὑμᾶς 
Αἴεχ. ἰωῖεῦ ὕμοοδ, ἐναντίον αὐτϑ] ἐνωπιον ἄντα 5. 

ΧΥῚ. οὐ γὰρ ὅς. δὰ ἔπ. οοπ).} οὐ γὰρ εἰσελεύσεται ἐναντίον 
αὐτῷ ϑόλιος. ΑΙεκ. δόλος εἰσελεύσεται] δολόσει ὃ εἰσελεύσεται 
410. 
͵ ΧΥΤΙ. ᾿Ακόσατε τ᾿ --ῥήματά ( μου] ἃ ἀκέσατέ μου ἀκάσατέ μου τὰ 

ῥήμαϊα, (ουπὶ μου Ρεπιο ἰηῖετ ὕΏ 008) Αἴοχ. ἀκέσατε Δ Ἵν Αἰά. 

ἀκόσατε τὼ ῥήματά μου] ἀκεσατε μου ρημαΐα μου τόο. τὰ ῥήμα- 

τά μἈ} με τὰ ρήματα ςς. α τὰ 1377) 138, 130, 147, 157, 2ς1, 22, 
αςς, 5:6, 557, 3 8, Ζ6ο. μέννιοπε πιεος εῖ. 14ῖ, ἀναγίελῶ γὰρ 
ὑμῶν ἀκεόντων] ᾿μὰρ γύζέγαπι υοδὲς σπαάϊεηείδα;. Ἰοϊά, 

ΧΥΤῚ. ἐγγύς εἰμι} ἀρῥγορίαφιο Ἰοϊά, τὸ χρίματος] τε ρημα- 

τὸς 1.7, 248, Δότ. τῆς χρισεως τόι. πιῶτρ. χρίματος] κρίσεως 

(πιᾶγρ. πι. μοΐξετ.) 138. χριτε 259. ὅτι δίκαιος ἀναφανῆμα!ι) φωία 
͵εθμε ἱποεπίατ. ὶ εἴ, Ταϊ. 

ΧΙΧ. Τίς γάρ ἂς. δὰ ἔἥη. ἐρὴ ἢ Ουὶς οὶ φιὶ ἀἰϊμάίρειων ΩΣ 
“ἰ πων οὐνιιείςαπι, εἰ ἀἰοήπανι ἢ Ἰοϊά, τίς γᾶρ ἐςιν}] α ἐξὶν 250. 

Τίς γάρ ἔριν δος. υἵψιιε 44 ἔπ. σοπιὶ. ἴε4.] μΒαδεῖ τι χὰ 248. ὅτι νῦν] 
ἵνα γὺν ΑἸεχ. 

ΧΧ. Διεῖν δὲ] δυοῖν δὲ τιον, 128,2 ςτ. δυο δὲ (δυο ἰηῖεν 11η.} 248. 

δυεῖν δὲ μὴ (σιπι μὴ ἴῃ οαγας. πιΐπογε) ΑἸεχ. δυεῖν δέ μοι χρήσῃ] 
δύο μοι μοὺ δόσης (ἢ) τοό. πιᾶτρ. Ὁ . 2δκο εοπεεαῖς νείλὶ; Νοῖ. 

οι χρήσει τόο, (2 το. πᾶς. 
χρεια) 4.4. χρήσῃ] εἰ δώσεις 448. ἤπιος ἴθ. τότε δια. τὰ ἔῃ. 
ςοπ1.] μαδεῖ (Ὁ κΚ ΑἸεχ. ἀπὸ τῷ τροσώπῃ σε] απὸ τροσωπε τοῦ. 
ου ̓ κρυδήσομα!] α οὐ 1395) 147, τόο, 2:7) 46ο, 26ι:. ᾿ 

ΧΧΙ. Τὴν χεῖῥα] τὴν δὲ χείρα ςς. -Ἐ σου Δ6ι. ΑΙεχ ἀπ᾿ 

Ἵμε ἀπέχε] ἀποσχξ ἀπ᾿ ἐμοῦ 249. Αἴεκ. ὄπέχε)] αἀποσχου 24. 
Ψψο:. ἢ]. 

,.2ζ4γαςς. (οὶ. 

γἷμε ε.ἢ τοϊά 

᾿Ῥγαρ. Ἐνδηρ. Ρ. 775. 

καὶ ὁ φόξος ἃς. δὰ ἔπ. σοπ1.} 291. δἰ δέσιοῦ ἔπιμς ποθ πὲ ἐεγγεαί, Υ εἴ. 
1,21. ὄδφόξος σα} κα σε 26. καταπλησσέτω] ρροδειτω 55. 

ΧΧΙ. Εἶτα καλέσεις} εἶτα καλεσης ας6. Εἶτα καλέσεις ἔτς. 

δὰ πῃ, οοπ1.}] εἶτα λαλήσεις, ἐγὼ δὲ σοι δωσω ἀποχρισιν, καλέσεις, ἐγὼ 
δὲ σοι ὑπακεσομαι 249. ἐγὼ δέ σοι ὑπακ.} εἰ ἐρο σμάϊαηε ς ὶ εἴ, 
1.41. σοι ὑπακ.} σου νπακ. (εχ Τςοττ. ΔὉ αἱ. π).} 1, ὑπακέσομαι) 
ὑπακάσω ΑΙεχ. ἢἣ λαλήσεις] ἢ λαλησης ας6. μιδδεὶ ἢ ἰπ οἰαταᾶ. 
πλϊδοτε Αἷεχ. ἢ λαλήσεις ὅτε. δὰ ἔῃ. “οπ).} ἰοφωόγί:, οἰ ἐρο γεοίῥοη- 
ἄἰεδο εἰδὶ. Ν εἰ. 1,᾿ἴ. ἀνταπόκρισιν] ἃ ἀπόκρισιν ΑἸεχ. 

ΧΧΠΙ. Πόσαι εἰσὶν] τολλαι εἰσιν τού, 6. αἱ ἁμαρτίαι με} 
λα μβ ττο, 118, 130, τόο, ι61τ, 250, 2ς1, 25 ζ) 2:6, 2 ς8, 260. Οοπιρὶ, ἡ 

καὶ ἀνομίαι μα} καὶ αἱ ἀνομιῶι μὲ 11, τού, τς), τότ, 248, 2ζο, 252, 
καὶ ἀνομίαι μου ἄτς. τὰ ἤπ. οοπι.Ἷ εἰ 2εεεαία 

"πέὰ φια {μπὶ, οτε μιε. Ψ εῖ. 1. δίδαξόν με τίνες εἰσί ] τίνες εἰσὶν, ᾿ 
διδαξόν με. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΝ. ἀπ᾿ ἐμξ κρύπἼ"] με αποκρυπῆη 11]. 
νεῖ. 1,Δϊ. ἥγησαι!) ἡγῆσε 138. ηγεῖσαι τΆ0,) 260. ἥγησαι δέ 

με} ἡγεῖσαι δέ μοι ΑἸΙά. ὑπεναντίον σοι) ὑπεναντίον σου ΠῚ, 147, 
ις79» 16ο, (2 ς2. εχ οοττ.) 4:6, Ζόο. ρῥγαπιίτι. ὥσπερ ΑἸεκχ. 

ΧΧΥΝ. Ἢ ὡς 19} ἡ ἡ ὠσπὲρ 138, 130, 20, 2:1, 258) 458, 2ζ0, 
26ο. Αἰεχκ. ἫἪ ὡς φῦλλον) ΕἸ φεαί γοϊϊμηε νεῖ. 1. φῦλλον 
κιγώμενον χινουμενον (φυλλον {υρρίεῖ. ἐξοιιηά4 εἰ τεςεπτοσὶ πι.} 148. 
ὑπὸ ἀνέμου] υποὸ ἀνεμὼν 147) τό, “ὅθ. εὐλαξηϑήσῃ] νετγεγὶς Ὗ ἐϊ. 
1.21. ἣἥἣ ὡς το. δὰ ἔῃ. ςοπ).} δα ἐαπφκαη πο, φμοαῖ γαρίηαν, Ἢ οομγα- 

χόρτῳ Φερομένῳ] χορτον φερομενον ΠΙ|. ἀντίκει- 
σαΐ μοι} αντικεισα! μὲ 147). ὥντίκεισαι δέ μοι (ουπῃ δέ Ἰηῖος υποο8) 
ΑΙεχ. 

ΧΧΥῚ. πιεριέϑηκας} -Ἐ 'νὰ σοι ἀειμνητα ἥ ας. 
μοι] α δὲ ττοὸ, 138, 2ςς. 
νεῖ. 1.21. νεότητος ἁμαρτίας] ἴτ. 249. 

ΧΧΥΙ. ἌἜΕϑον δέ] ἐἔϑηκας δὲ τού, 26ι. 
Εὲ ὑπροίμ δὶ ἱπ εοναρεάες ρεάενι μιόενι Νεῖ. 1.,Αῖ. ἐν κωλύματι] εν 

ϑρυλλημαᾶτι 2:4. ἐν κυκλώματι ΑΙεχ. ἐφύλαξας δὲ] καὶ ἐφύλαξας 
ΑΙἸεχ: εἸ οὐενυαβὶ Μεῖ. 1.20... α δὲ τὰ Οοὐΐοες δεγεὶῖ. εἰς δὲ ῥίζας 
δος. δὰ πῃ. οοπ).} γαάϊοες ρεάωνε μεξογειηι σομίφριρίαίμς δὲ ς Νεῖ. 1,Δϊ. 

τῶν τοοδῶν μον] α τῶν ΟΟπηρὶ. ΑἸεχ. ἀφίκα] παρεγενε τοῦ. πιᾶγγ. 
δΔὺ αἱ. τ. 

ΧΧΥΠῚ. Ὃ παλαιξται] οἱ παλαιενται ΠΙ. 
δς. ρὲ σεἰεναίτο Ν εῖ, 1,δΔῖ. 

χρύπ]η] «αὀιίζονα» 

σεριίϑ. δέ 
καὶ τοιεριέϑ. μοι ΑΙεχ. εἰ ἱπιροίαἰ ὶ καὶλὶ 

Ἔϑε δέ--χωλύματι] 

οὐ ταλαιδται 
ἴσα ἄσκῳ] ει μέεν Ἰοϊά. 

Ι. Βροτὸς γὰρ] α γὰρ τού, 249, 261. βροτος δὲ τς7. Ἑυΐεῦ. 
Βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναικὸς} δδνεο παίει: 

ἐε πιμίϊεγε Ψ ει. Τῶι. γεννητὸς γυναικὸς) γυναικὸς ἰῃίεγ!, πη. τεσ. 
ιόι:. , γέννητος 240. 

11. Ἢ ὥσπερ--ἐξέπεσεν] Εἰ βεμε δος ἐμὲ βογμεγὶ!, ἀεείδε Ὗ εἴ, 

121. ἐξέπεσεν) ἐξεπεσας τος ἀπέδρα δὲ) α δὲ 139, 147, τό. 
ὠπίδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ] Κιχίίφμε κὶ κότα Νεῖ, ἴαι. καὶ οὐ μὴ ςἢ] 
εἰ πορ ῥεγπαπεί. Ἰοὶά. 

Τ,] 



Ι ὦ 

9 » ὦ Ἂ ᾿ς 3 Ν, ἰῆνὶ 

πεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ, χαὶ οὐ μὴ ςῆ. 

Β. 

ΚΕΦ. ΧΙΝ. 
ϑς"-"π Ν Π] ΄ 3 ΄ Α, ρὸ 3 ξ΄ 

Ουχι χα τῦτϑ λόγον ἐποιήσω" χαὶ τᾶτον ἔπο!- 3. 

σας εἰσελθεῖν ἐν χρίματι ἐνώπιόν σου: Τίς γὰρ χαϑαρὸς ἔςαι ἀπὸ ῥύπου ἀλλ᾽ ἐϑεὶς, Ἐπδν 4. ς. 
χαὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτῇ ἐπὶ τῆς γῆς" ἀρισϑμητοὶ δὲ μῆνες αὐτῷ παρ αὐτξ", εἰς χρόνον ἐσ 8, 

χαὶ οὐ μὴ ὑπερδῆ. ᾿Απόςα ἀπ᾽ αὐτῶ, ἵνα ἡσυχάσῃ, χαὶ εὐδοχήση τὸν βίον, ὥσπερ ὃ Μισϑωτύς. 6. 
Ἔςι; γὰρ δέ ἐνόρῳ ἐλπὶς, ἐᾶν γὰρ ἐχχοπῇ, ἔτι ἐπανϑήσει, χαὶ ὁ ῥάδαμνος. αὐτῷ οὐ μὴ ἐχλείπῃ. 2 

Ἐὲᾶν γὰρ γηράσῃ ἐν γῆ ἢ ἑΐξα αὐτῷ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ, τὸ ςέλεχος αὐτᾷ ᾿Απὸ ὀσμῆς ὕδα-. 

τος ἀγϑήσει, ποιήσει δὲ ϑερισμὸν, ὥσπερ γνεύφυτον. 

τὸς ὃχ ἔτι ἐςί, Χρόνῳ γὰρ σπανίζεται ϑάλασσα, ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη. 

᾿Ανὴρ δὲ τελευτήσας ᾧχετο, πεσὼν δὲ βρο- 

Ν, Ν 3 Ν 3 “Φ Ἃ ςζς 292 δ 2 ν 25 ς ΘΗ Ν»ἢ» ϑῳ ΄ 3 Φ 9 

δὲ χοιμηϑεὶς οὐ μὴν ἀναςή ἕως ἂν ὁ ἀρανὸς ἃ μὴ συῤῥαφῆ, χαὶ ἀκ ἐξυπνισϑήσονται ἐξ ὕπνε αὐ- 
τῶν. Εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ἅδῃ με ἐφύλαξας, ἔχρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί. σὰ ἡ ὀργὴ, χαὶ τάξη 

᾿Εᾶἂν γὰρ ἀποϑάνῃ ἄνϑρωπος, ζήσεται συντελέσας ἡμέρας 
Εἶτα χαλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπαχόσομαι, τὰ δὲ ἔργα. 

Ἡρίσμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα, χαὶ οὐ μὴ τταρέλϑῃ σε ἐδὲν 

μοι χρόγον ἐν ᾧ 
[) 

μνείαν μου “ποιήσῃ. 
ἴ 7 9 “90 ς » (ἢ ΄ ζή 

τὸ βίε αὐτϑ' ὑπομενὼ ἕως πάλιν γένωμαι. 
τῶν χειρῶν σου. μὴ ἄποποιβ. 

δῶ ς :- βιῶ 9 ΄ Ν 2 ᾽ ϑ ᾽ ϑ 7 ΝΌῸ»Ἢ » ’ 

τῶν ἁμαρτιῶν μα. Ἐσφράγισας δὲ με τὰς ἀνομίας ἐν βαλαντίῳ, ἐπεσημήνω δὲ εἴτι ἄχων πταρέ- 

τς ἯΙ. λόγον ἐποιήσω) εαγαπι ἀαδεϊδὲ Ψεῖ. 1,Δῖ, ἐποιήσω" καὶ 
4Ἴτον] κόϑ8. εἰσελθεῖν ὅς. δὰ ἤη. ὁοπ).7 εἰσελϑειν ἐνωπιον. σοὺ εν 
χριμᾶτι 157» τόο, τότ, 248, 2349, 245,5 (4. εἰσελθεῖν ἐν χρίματι] 
ἐν κρίματι εἰσελθεῖν ΑΙεχ. ἐν κρίματι ἐνώπιόν σον] ἐνώπιόν σου ἐν 
κρίματι Οοπιρὶ. ἐνώπιόν σου] ἐπί σὰ ΑἸεχ. 

Ιν. Τίς γάρ ἄς. δὰ ἤπ. οομ;.] «δεὶς καϑαρὸς ἀπὸ ῥύπου ΟἸΙ6Π1.᾿ 

οι. δὰ Οοήπτι. Ἐρ. '. δ 17). ΟἸιεπι. ΑἸεχ. 1. ςςό. Οτΐρεη. 111. τόο. 
καϑαρὸς γὰρ ἀδεὶς ἀπὸ ῥύπα. Ογπ1]}}. ΑἸεχ. ἴοπι. ἱ. ραττ. ἱ. Ρ. 122. (Οἵ. 
εἴἴδῃ ῥ. 364, 445: εἴ τοη,. 111. Ρ. 8ς8. (ΟἿ, ευὐπά. 'π (δι. Νίο, ἴοπι. 1. 
Ῥ. 801. ) ἐδεὶς ἀναμάρτητος Ὀιάγπηι. ἀε Τήῃ, Ρ. 36ς. Τίς γὰρ-- 

μία ἡμέρα ἰῃ οομῃ. ἴς4.] ἐδεὶς καϑαρὸς ἀπὸ ῥύπου οὐδ᾽ ὧν μία ἡμέρα 
χὰ 1:, 186. ((, ἢ]. ρατί. 1. Ρ.. 21.) Β4Π]. Μ. 11. 633. Τίς γὰρ 
-ὖὁ βίος αὐτῷ ἴῃ οοχη. ἴε4.} πέσιο πικπάμε α (γε, πεὸ Ααὶὶ κπίως ἀϊεὶ ζμε- 

τὶ! υἱα εἴμε. Οὐΐρεη. '. τοί. (ΟΕ, ἱϊ, 240. εἴ ἷ. ) ἐδεὶς γὰρ καϑαρὸς 
πὸ ῥύπου, ἐδ ἂν μία ἡμέρα ἡ δωὴ αὐτῇ. ὙΠοεοάοτεί. '. Ρ. 221. (ΟΕ, ἢ. 
Ρ.91 5. ἢ. Ρ. 274. εἰ (αι. Νῖο. ἴοπι. ἱ. Ρ.. 1187.) ἤς, ἤπε γάρ, Οοπες. 
Αροῖξ, 1. 1ϊ. ς. 18, Τίς γὰρ καϑαρὸς ἔγα!] ἐδεὶς γὰρ καϑαρὸς Ριο- 
οορ. ἴῃ (αἵ. Νίς. τοι. ἱ. Ρ. 1282. καϑαρὸς ἔςα!] ἴτ. 240. ΑἸεχ. 
ὠἐπὸ βύπου] κα 249. σόί(γεε βγήε Νεῖ. 141. ἀλλ᾽ ἐϑεὶς] αλλ᾽ εδεις 
τού, 1τὸν, 1579) 16ο, τότ, 248, 249, 230, 4ς1, 2ς2, 253») 2ζ4) 2ςζ, 
Δςό, 4ς7, 248, 49, 26ο. (οπηρί. δὲ εἷς ΑἸεχ. πὲς μπὲ φαυξάενε 

γει. 1,Αι. 
Υν. Ἐὰν καὶ μία ἡμέρα] ἀϑὲ εἰ μιᾶς ἡμέρας ΟἸΙεπι. ἔοι. 1. οἷς, 

5 εἰ εἰ μία ἡμέ α εἴη Ορεη. ᾿ϊ. τόο. ἄς, ἔπε εἶ, ΟἸει,. ΑἸεχ. 1. εἷξ. 
ἰὼν κἂν μία ἡμέρα ΟἸἰυγίοῖ. νἱ, 3269. ἐδ᾽ ἂν μιᾶς ὥρας Ὀἰάγπι. ἀς 
Τήη. 1. οἷ. μία ἡμέρα] μιὰν ἡμερᾶν 440. μίας ἡμέρας ΑἸεχ. 
«πἰκς αἰεὶ ἡμετὶε Ν εῖ. 181. ὁ βίος αὐτῷ} ργατηπι. γίνηται ΑΙεχ. ἡ 

ζωὴ αὐτὰ ΟἸεπι. Ἀοπι. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Οτρεη. 1. οἰ, Ἢ ἡ Αἴδδη. . οἷκ. 

ἐπὶ τῆς γῆς] ῥγϑεπηϊε. εἰη 95. α τῆς τόο. μδρεῖ Ὁ “Ὁ ΑἸεχ. 
ἀριϑμητοὶ δὲ] ἀίπωνπεναιὶ ἐπὶπε (μπὶ Ν᾿ εἴ, 1,2ἴ. μῆνες αὐτῷ} μῆνες 

αὐτὼ 130, 147,340,22. μῆνες αὐτῶν 2.οθ. παρ αὐτξ] τραρ᾽ αν- 
τῷ ΗΠ, τού, τ1ο, 137», 138», 1307) 147, 2ξἴ, 2 ς4) 260. ΑΙά. ταρα 

σοι τότ, 248. (οπρὶ. Αἰεχ. αρμε [1 ει. 121. εἰς χρόνον] ΠΑθεῖ 
εἰς ἱπῖες ὕποοβ ΑἸεχ0 εἰς χρόνον δτο. τὦ ἤπ. ςοη!. ᾿σπερμε εἰς δοβαϊ μι, 
εἰ πον (γαπ. Νεῖ, 141. ἴϑου} γὰρ ἴϑον (ουπι) γὰρ ἱπίες ὩΠς085) 

ΑΙεχ. 
ΝΙ. ᾿Απόρα ἀπ᾿ αὐτῷ} απορα ἀπ᾿ ἐμὲ ΠῚ, (248. πηᾶγρ.) 249. 

ἵνα ἡσυχάσῃ) νὰ ἡσυχασω ΠΠ, (τότ, 248. τηᾶγ.) 249, 4.54» 257. 

με τεφείφίεαι Ν' εἰ. 1,31, καὶ εὐδοκήσῃ] καὶ εὐδοκησω 11], 2.40.2 ς 4, 

4ς7. καὶ εὐδοκισὴ τού, 2:6. καὶ εὐδοκησει τότ, το. Οορὶ. καὶ 
εὐδοκήφη ὅς. δὰ ἔῃ. ςοπι.} εἰ ρίσεεαι εἰ Ισπφιαπε πιοτεμαγίο αἰϊεε μια 

Ψει. 1.21. τὸν βίον] μα τον βιον 17. - αὐτε 2ς3. αὐτῇ τὸν βίον 
ΑΙεχ. ὁ μισθωτός] α ὁ 249. Αἰεχ. ὁ μισϑοτὸς (ῆ0) 2.2. ὁ μισ- 
ϑὼν τινὰ 2.7. 

ΝΙΙ. Ἔρι---ἰλπὶς] α οὐπὶ ἱπίειτηεά, ἃς3. καὶ δένδρῳ ἐξὶν ἐλπὶς 
ΟἸυγίοῦ. ν'. 36). ἝΕι γὰρ] α γαρῶςο. ἜΣι γὰρ ἄς. δὰ ἢῃ. 
οοπ}.} ΕΠ ἐπὶνι αγδογὶς (ῥέε: : φκία αὶ ἐχείφαιεν, ἰδέγωπι βοτγ ον, εἰ ρέγρεξη 

εἶμι πον ἀἰσβεῖει. Υ εἰ. 1.λΔϊ. δένδρῳ] δενδρον ιοό, 26ι:. δενδρων 118. 
ἰὰν γὰρ) ἂν γαρι 18. ἐῶν δὲ ΑΙεχ. ἐὰν μὲν Ομιγίοί. Ι. εἶς. 
κοπῃ] κοχὴ τότ, 248. Οοπηρί. καὶ ἐκκοπῇ (ΟυΠῚ καὶ ἰηπῖογ υποο5) 

Αἰεκ. ἕτι ἐπανϑήσει] τσάλιν ἐπανϑησει ςς, 1ς7, 4ς4. ετι ἐπανϑη- 
σὴ 139,26. ετι απανϑήσει 261. πάλιν ἀνθήσει ΑΙεχ. καὶ τάλιν 

3 
εκ- 

ἀνϑήσει ΟΠιγίοῖς. 1. οἷ. ἐκλείπῃ] ἐκλιπη τού, 138, 1ς7, 2 ς2, 260. 
Ομ οί. 1. οἷς. 

ΝΠΙ. ᾿Εν γὰρ) ἐαν δὲ τς). γηράσῃ] γηρασει χόι. ἦν γ5] 
λα 147). ἐν τῇ Ὑη 253. Ἡγη2όι. ἡ ῥίζα αὐτῷ] κ αυτε ότι. ἐν 
δὲ πέτρᾳ] ἐᾶν δὲ σετραις 111. ἐὰν δὲ πτετρα 68, « ς6, 261. ΑἸά. δέφιιε 
ἐπ βείγα Νεῖ. 1.21. τελευτήσῃ] τελευτησει τού, 110, 137» 138, 130, 
1ς7,) Ὡςι, ς4, ας ς, 246, Δύο. ΑΙά. τὸ ςέλεχος αὐτῷ] τὸ ςέλεγχος 
αὐτῷ Οοπιρί. ᾿ 

ΙΧ. ἀνθήσει) ανϑηση 42.6.50. ποιήσει δὲ} τοοιησὴ δὲ “τό... καὶ 
ποιήσει ΑΙεχ. ποιήσει δὲ ϑερισμὸν] -ἰ- αυὐτε 2.4. εἰ γαεῖει κᾶκπε 
ει. 141. ὥσπερ νεόφυτον] βομὶ πονεῖϊα. Ἰθϊά. 

Χ, ὥὦχετο]) ἐπορενετο (τηᾶγρ. δὉ 8]. π.} τοό. πεσὼν δὲ] και πε- 
σων 249. ΑΙεκ. πιεσὼν δὲ ὅζς. δὰ ἤπ. ςοπι.] πεσὼν δὲ ἄνϑρωπος καὶ 

ἄλλος οὐκ ἔτι ἴςαι (ὐοάοχ ὕυπυς ΘοΓΡῚΪ, ἐκ ἔτι ἐς) ϑκέτι ἕνι. Ογ- 

(ο(Ἑ, 1. εἶς. ᾿ανι πορ ἐγ. Ὗ εἰ. 1,Δῖ. 

ΧΙ. Χρόνῳ γῶὼρ) α γαρ 453. σπανίζεται] λείπεται ξηρανετε 
(6) τού. πιᾶγζ. σείμκείμνγ Ὗ' εἴ, 1,2. ποταμ. δὲ ἔρημ. ἐξηρ.} πο- 

τᾶμοι δὲ ἐρημωϑεντες ξηρανϑήσονται 1Π|. εἰ, βμνπεν ἀρίεγίίκν, εἰ βεοα- 
των: ει. 1.21. ἐξηράνθη) ξηρανθήσεται ΑΙεχ. 

ΧΙ. Ανϑρωπὸς δὲ] α δὲεόΒ. οὐ μὴν ἀναςἢ] οὐ μη ἀναςῃ 1Ι, 
τού, 110, 137, 138,.139, 147. 157) 340, 241; 245, ἃςς, 4ςό, 2:7, 
8ότ. Οοπιρί. ΑΙεχ. κε μὴν ἀναφῃ--συῤῥαφῇ καὶ οὐ μὴ συῤῥαφῇ 

ἕως ὧν ὁ ἐρανὸς τιαλαιωθῇ ΑΙεχ. ἕως ἂν ὁ ἐρανὸς ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπ,.} 
ὐγμεφσυο εαἰμηι οἱ, ποὴ δου μοί αν νεῖ. 1.21. ὁ ἐρανὸς] Ἑ ἥτιο, 37» 

138, 130, 147, 197, 854, 2, 457, 360. οὐ μὴ συῤῥαφῃ] καὶ οὐ 
μη ἐξεγιρϑὴ ΠΙ. καὶ οὐκ] α εκ 137. καὶ οὐ μὴ 47. καὶ οὐκ 
δις. δὰ ἤη. ςοπι.] παρεῖ (δ κξ Αἰεχ. 

ΧΙΙΠΙ. Εἰ γὰρ---ἄϑη] “Ἄφες μἰίπανι σρκαὶ ἰηζεγος Ν εἴ, 1, 3ἴ. με 

ἐφύλαξας] με φυλαξας 349. με φυλάξεις ΑΙεκ. ἔκρυψας δέ με] 
κρύψεις δέ με ΑΙεκ. καὶ τάξη μοι} καὶ ταξει μοι τς). Αἰά, καὶ 
ταξεις μοι 449. ἐν ᾧ]ενῴ ἂν ςς. ποιήσῃ] ποιήσει τού, ἃς ς. 

ΧΙΝ. ᾿Εαν γὰρ] ἐᾶν δὲ 130, 4ς6. , γαρ 249. οὐδ] μαθεῖ 
(Ὁ κὰ 137). μητι ζησεται 130, 147, 4ς6. (Αἰεχ. οὐπὶ μήτι ἰπ οἰναγ. 

Γηΐποτε)  συντελ. ἡμέρ. τ8}] α 2:3. ἡμέρας) τας ἡμερας ςξ, 
τού, 137) 138, 139, 147, 157) τόο, τότ, 248, 249, 2:0, 2ζ1, 2543, 

2ξζ. 26, 2ς). ΟορΙ. τῇ βίου αὐτῇ] ταδὲ τα βιε 257. ὑπο- 
μένω} ὑπομεινω ςς. -Ἐ σε ἰηῖετ ἅποοβ ΑἸεχ. ὑπομενῶ ἕως πάλιν 
γένωμα!} μυβιπεῦο, μίψαεφμο ἐἰεννο γαείαη ς Ν εῖ. 1Αι. ἕως τάλι»] 

ἐᾶν τσαλιν ςς. εὡς ἂν σαλιν τοῦ, το, 13}, 138, 1307γ147, 179, τόο, 

249, 20, 2ς1) 22, 243) 2.6, 2:8, 46ο, 26:. Αἴεχ. 

ΧΝ. Εἶτα καλέσεις] -ἰ- με ἱπίεγ ὕποο8 Αἰεχ. ἐγὼ δέ σοι ὑπακ.} 
ἐγὼ δὲ σου υπακ. τού, 2Ζ6τ. εἰ ἐζο γείῥοπεδο εἰδὲ Ν εῖ. 1. τὰ δὲ 

ἔργα] εἶτα καλέσεις τὰ εργα 46τ. μὴ ἀποκοίου] πε ἱπιρτούε:. εῖ, 
1. 

ΧΥΙ. Ἦριϑμ. δέ μου τὰ ἐπιτηδ.] Οοριαιίοπει μερας ἀἰπμνιοναβεὲ 
γεῖ. 1.41. καὶ οὐ μὴ] καὶ οὐ μὴν ΑΙά. καὶ οὐ μὴ ἄς. δά ἔπ. 

ςοη,.} εἰ κἰλὲ τε ἰαίκὶ! ρεςεαίογανα ναεογμη. ΚΝ, εἴ. 1.,Δἴ. ἁμαρτιῶν μ5] 

ἀμαρτηματων μὰ ξς. 
ΧΙ. ᾿Εσφραγισα,---᾿᾿αλαντίῳ] δίρπαβὲ ἐκ (αρεμίο ἱπίφαϊαίει 

πόας Ν οι. ΤιΔϊ. βου τὰς ἄνομ. ἐν βαλαντ.}] ἐν βαλαντιῳ τας ανο- 
μιας μου 3409. τὰς ἀνομίας] τας ἀμαρτιας 147, τόο, 4ς3, 26:. 

τὰ ἁμαρτήματα Αἰεχ. ἐν βαλαντίῳ] εν βαλλαντιω (Π6) τς), τόρ, 

ΓΑνϑρωπος 

8. 9. 

11. 12. 



Ι ῺΩ Β. 
ΚΕΦ. ΧΙΝ. 

18. 19. ὅην. Καὶ πλὴν ὅρος πσίπ]ον διαπεσεῖται, καὶ πτέτρα πταλαιωθήσεται ἐχ τῇ τόπε αὐτῆς. 

40Ο. 

4ἴ. 22. 

ΚΕΦ. 
ΣΝ. 

1. 2. 

ὥ- 

.4. 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 1ο.᾽ 

ΣΙ. 

Σ2. 

᾿φεμέγορι : δεῖ. 1,Αἵ. 

οὐ καὶ ---φόξον] Νοππε "ω γερμἰ δι εἰπιογόμε Ν' εἴ. 1,δῖ. 
τι καὶ σοι! 111. οτι σν 130. δουπάδ πὶ. 

Λί- 
᾿ 3 ἢ φ ἃς . ἢ φ Ψ Ὁ ΄ ὍΝ ἰὲ Ἂς Ν 3 ΄ 

σους ἐλέαναν ὕδατα, χαὶ χατέχλυσεν ὕδατα ὕπ]ια τ χώματος τῆς γης᾽ χαὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου 

ἀπώλεσας. 
ἽΡ ΦΧ 3 ΄ “.,τ.»ΣΛΑαἉσ" 2. “2 2 Ὁ κνΝ 7 . 2 ΄ 
Ωσας αὐτὸν εἰς τέλος, χαὶ ῴᾧχετο" ἐπέςησας αὐτῷ τὸ τπορόσωπον, χαὶ ἐξαπέςειλας. 

ἰων Ἂ ’ ἰδὲ ε."" 3 ."Ὁ 3 “ 2ᾷ᾽ρ .. ». ὁ [4 2 3 ΄ 

Πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱὼν αὐτξ, οὐχ οἶδεν" ἐαν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐχ. ἐκίςφαται. ᾿Αλλ ἣ 

αἱ σάρκες αὐτῇ ἤλγησαν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτᾷ ἐπένϑησεν. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ ἑ ̓ Ελιφὰζ ὁ Θαιμανίτης, λέγει, Πότερον σοφὸς ἀπόχρισιν δώσει συνέσεως πνεῦ- 
κα. χαὶ ἐνέπλησε τοόνον γαςρὸς. Ἐλέψγχων ἐν ῥήμασιν οἷς ἃ δεῖ. χαὶ ἐν λόγοὶς οἷς δὲν ὄφελος: μᾶ, γαςρος, ΥΧ ΘΜ ὲ ΛΟ ᾿ 

ῷ ΕΝ, »Ὸ 

Οὐ χαὶ σὺ ἀπεποιήσω φόξον, συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἐναντι τοῦ Κυρίου ; 

μᾶσι ςύματός σου, ἐδὲ διέχρινας ῥήματα δυναςῶν. 
ἜΝνοχος εἶ δή- 

χείλη σου χαταμαρτυρήσεσί σα. Τί γάρ; μὴ πρῶτος ἀγϑρώπων ἐγεγνήσϑης; ἢ πρὸ ϑινῶν ἐπά- 

γῆς; Ἢ σύνταγμα Κυρίου ἀχήχοας; ἢ συμξδέλῳ σοι ἐχρήσατο ὁ Θεός; εἰς δὲ σε ἀφίκετο σο- 

φία; Τί γὰρ οἶδας, ὃ οὐχ οἴδαμεν ; ἢ τί συνίεις σὺ, ὃ ἃ χαὶ ἡμεῖς; Καί γε πρεσξύτης χαίΐ γε 
παλαιὸς ἐν ἡμῖν, βαρύτερος τ πτατρός σου ἡμέραις. ᾿Ολίγα ὧν ἡμάρτηκας μεγαςίγωσαι, με- 
γάλως ὑπερδαλλόντως λελάληχας. Τί ἐτόλμησεν ἡ χαρδία σε; ἢ τί ἐπήνεγχαν οἱ ὀφθαλμοί σε; 

210, 5.2, ,6οθ. ἐπεσημ. δὲ] καὶ ἐπεσημήνῳ Αἰεχ. «ἀποιαβὶ Δ εἰ. 

12. εἴτι ἄκων) ργαπιῖϊι. καὶ 25:7). ἄκων] μη ϑελὼν τοῦ. πιᾶγρ. 
Ὁ 8]. 3. ττυαρέδην] ἐπεδην 147, 4 ς6. 'ἐγαυῖ Ν εῖ. 1,Αἱ. 

ΧΥἹΠ. Καὶ τλὴν] α καὶ 2Ζ40. Καὶ τλὴν--τῆς γῆς ἴῃ σοη). 
ζοᾳ.} βεδεῖ Ὁ κςκ Αἰεχ. τοι π]ον] τοιπίων τοό. διαπεσεῖται} 

καταπισειται. 449. πεσεῖται ΑἸεχ. 
ΧΙΧ. ἐλέαναν] ἐλέανεν ἈΪεχ., καὶ κατέκλυσεν] και κατέκλυσαν 

χ88, τόο, 249, 251. καὶ κατέκλ. ὕδατα]  46τ. ὕδατα ὕπΊια] 
τ. τόσ. ὅὕπἤ]ια) ἐξηπλομενα τοῦ. πηᾶγρ,. 80 αἷ. τη, ὕπ]ια δις. δὰ 
βη. ο8Ρ.]. 2:8... τὰ χώματος τῆς γῆς} τε χωματος αὐτῆς 160. 
ὠπκώλεσας οὐκ απωλεσας 340. 
ΣΧ, ἝὯσα!] ςερεόσας (ἃς) τού. πιᾶτε. δὉ αἱ. τ. Ὧσας αὐ- 
τὸν δις. δὰ ἤη. σοι.) 7σιρμ δὲ ἐμέν ἐπ βπόπι εἰ αδίϊε; κπείαβὲ ζαείοπι 

. . ὁ . ἊΣ... 2 

εἰν) ἐν] ἐκνι. Ν εῖ. 1Δι. ἐπέφησας) απέρησας Δςξ1. ἐπέςη- 
σας αὐτῷ] καὶ μετέςησας αὐτὰ (ουπὶ καὶ ἰπῖετ ἸΠς05) ΑἸοχ. αὐτῷ 
τὸ τρόσ.] ἄντα τὸ ὥροσ. 240. 
ΑΙεχ. 
ΑἸεχ. 

ΧΧΙ. Πολλὼν δὲ] ττολλων τε 14). Πολλῶν δὲ---υἱῶν αὐτῷ] 
Εν ὡρη αρδεὶ ἡμεγὶπι 111 ἐς Ν εἴ. 1Δϊ. ἐὰν δὲ] ἐᾶν τε τού, 137) 

138) 1202) 147, 4ζ1,) 22) 2.4) 2ς ς,) 2.6, 4ς7). (οπιρὶ, ΑΪεκ. 
δὲ δις. δὰ ἤη. οοπ,.] Ααὶ αυίενι εἰ ῥαωεὶ, ἱρπογαι. Δεῖ, 1.Δῖ. 

γίνωνται] ολιγοι γένωντε 2 ξ2. 
42ς). “Ἔ τ ερι ἀντῶν 249. 254. 

τρόσωπον] “Ἔ σου ἰηΐοῦ ὕποῸ8 

καὶ ἐξαπίςειλας]) καὶ εξαπεραλη 11. -Ἐ αὐτόν Ὁ Χ 

ΒῬΑᾺ, 

ἐᾶν 

ὀλίγοι 

οὐκ ἐπίςαται) οὐκ ἐπιςανται 137) 

᾿ ΧΧΙ], ᾿Αλλ᾽ ἡ--ἤλγησαν) δεά ξαγμες ἐἤως ἀοίμεγεα! Ψεῖ. 1,Αῖ. 

αἱ σάρκες αὐτιὰ] ἐπ᾿ αὐτῷ 00 Ἀὰ ἴῃ οἰιαγδές. πίποσε ΑἰεκΌ ἡ δὲ 
ψυχὴ αὐτὰ ἐπένϑ.} ε!. σπίπια εἶμε (ιβεν σππὶ ἱκαῖ, εῖ. 121. ἐπέν- 
ϑησεν) ἐπ᾿ αὐτὼ ἐπένθησεν τού, 240. (Αἴεχ. ουπὶ ἐπ᾿ αὐτῷ (δ 5.) 

, ἢ. ΟΡ. Χ. ἴῃ Ἑὰ ΑΙαϊπᾶ. 
Ἐλειφαζ ΑΙά, 

137. 
1. Πότερον] τινα αρα {Π|. 

Ἐλιφα (] Ελιφας 11. . Ελιφαϑ' τόο. 

ὁ Θαιμανίτης] ὁ Θαημανεοιτης 11. ὁ Θεμανιτις 

σοφὸς} ἰἰϊεγα ς ΠηΔ]15 δἀαΐτιγ ἃ τες. 
Τὴ. ετδία ἰϊετα δηϊΐΐᾳια αςα. ἀπόκρισιν--τπνεῦμα] τοῥοπάεϊ! ἱπ (ρὶ- 
γὼν μείρες Ν εῖ. 1.41. συνέσεως πνεῦμα] τ. 147, (τότ. πιᾶτρ. ὃ 
ἀῃ ΕΔ.) οζό. συνέσεως τνευματος 248. Οοτρρί. ΑΙεχ. καὶ ἐνέπλη- 
σε] ἐμπλήσει δὲ ΑἸεχ. καὶ ἐνέπλ. τόν. γαςρὸς] εἰ ἱπερίεῤΓι ἀοίονε 

τόνον] ττονὼν 2ς7. 
ΠΙ. ᾿Ἐλέγχων] κα τότ. πιᾶγρ. “Ἐ με ΑἸεχ. ἰπίοτ υηςοβ. ἐν "Ἢ 

μασιν] αν 1οό, τόο, 5όιτ. οἷς οὐ---λόγοις} α Ουπ Ἰηϊεττηεά. 249. 

οἷς ἃ δεῖ ] κενοῖς ΠΙ. οἷς καὶ δεῖ ὅς. δὰ ἔῃ. οοπι.} οἷς οϑὲν ἐν λογοις" 
οἷς «δὲν οφελος “όι. καὶ ἐν λόγοις} λ και ξςξς, τούς τς7, 205) 22, 

φς8. Οοιηρὶ. μαρεὶ καὶ ἴῃ ομβσδῶς, τηΐπογε Αἰεχ καὶ ἐν λόγοις 
δις. δὰ βη. ςοη).} ἐπ (εγνποιῖδως φεῖδι; πίλὶ] ρτοάεγι ἢ Ν εῖ. 1,21. ὅὄφε- 

λος} -Ἐ ἐν φυτοῖς 440, 
ΙΝ... Οὐ καὶ] α καρ τὸ) 257). εἰ καὶ 353. οτι καὶ 2ξ4. ΑἸεχ. 

Οὐ καὶ σὺ] 
οὐ κ᾿ ἐσοὶ (Η0) 147). οὐ 

καὶ σοι 2Ζι6.ὙἩ ἀπεποιήσω)] ἀποποιήσω ἸΙόο. συνετελέσω δὲ] συνε- 
τελέσας δὲ 240, 2:7. συντελέσω “όι. συνετελέσω δὲ ὅζς. Δὰ ἤη. 
εοπι.} εἰ ἰρονιμε ἐς Ἰαΐρ, (έγριοθσε σπις τοη ῥεξέμπε Ζονεὶπὶ ἦ Υ εἰ. 1.ϑϊ. 

ΟΠ γίοῖς νἹ. 369. 

ἔναντι] ἐνάντιον τού, 110, 137, 138, 130, 147» 1ς7, 16όο, τότ, 448, 
249, 2:1, 252) 253) 3 54) 26, 260. Θοαρί: τῇ Κυρίου) του Θὲ; 
254. κτᾷ Αἴεχ. 

Υ. ἜΝνοχος εἶ ῥήμασι] ἐνοχος ἐν ρημᾶσι 137.) 130, 147) τόο. ΑἸά. 
Ῥγδετηϊεῖ, οτι 249. κα εἰ 2.6. (υἷα τέκε ἐς {εγπιομίδες Ν ει. ἴΔῖ. ῥή- 
μασι) ρήματος 4.4. δὲ διέιρινας) αὶ διεχρινας τού; 137, 138, 130, 
1ς7,ς τόο, τότ, 2:0, 2.1, 2.2) 2) 2:7) 2:8, 46ο, 2Ζ6:τ. (ὐοπιρί. 5δὲν 

διεκρινας 453. καὶ οὐ διέχρινας ΑἸεκ. δὲ διέκρ.---δυναςῶν] εἰ εἶε- 
αὐδὲ Παρμανε σιαίογανα. ει, 1ΔΑἴ. ῥήματα] ρημα 68, ,ς.3. δυνα- 
ςῶνῇ ἢγ8ν ἡμῶν 248. ΠΠΆΓΡ. οὐδ 

ΝΙ. ᾿Ἐλέηξαι σε] ἐλέγξει σε ΑΙεχ. τὸ σὴν ςόμα] τὸ ςόμα σου 

τὼ δὲ χείλη σου] εἴ ἰαῤ'α ᾿κα Νεῖ. 1,21. καΐα- 
μαρτυρήσεσι] καταμαρτυρησαισαν τοῦ, ττο, 137, 1389 139, 147, 

1ξ7, 1όο, τόϊ, 20, 23, 25), 4τό, 2ς7, 2{8, 2Ζ6ο. (οιηρὶ. ΑἸά, 

καταμαρτύραισαν (Π0) 2:2. καταμαρτυρήσεει ΑΙεχ. καταμαρτ. 
σ8}] καταμαρτυρήσαισαν ςς. καταμαρτυρησαισαν σοι : τὰ δὲ ρη- 
μᾶτα σου ὥλαναται, καὶ οὐκ ἔπι χαιρξ. Δς. εοπίγαάδίεαπι εἰδὲ Ν οἵ. 
1.1. 

ΝΠ. Τί γαρ---π“αλαιὸς ἐν ἡμῖν ἴῃ οοπι. 10. μαδεῖ (Ὁ 5ὲ 448. 
Τί γάρ; μὴ] τι γαρ μοι 68. πρῶτος ἀνθρώπων] τρῶτος ἄνϑρωπος 

ΑΙεχ. ἐγεννήϑης] ἐγενηϑὴς τόο, 26. ἢ τρὸ ϑινὼν] ἢ τρο τινὼν 
ι6ο. ἢ τρὸ ϑινῶν ἐπάγης] ἀμί αμίς ἐοἶΐε: εοπεγείω: ες: ἦ Ν ει. ΤΔῖ, 

ἐπάγης} ἐπαγὴ 2 58. 

ΨΙΠ. Ἢ σύνταγμα] α η τότ, 248. Οοπιρὶ. “με ἀγεσπα Ὗὲει. 

1,3ϊ. 

137, 138, 17, τόο, τότ, 248, 440, 4.0, 2{1,) 229) 23, 2ςς,) 4ς8, 

46ι. Οοπρὶ. Αἰεχ. ἢ συμξέλῳ ἄτο. δὰ ἔπ. οοπι.} σαὶ ἱπ΄ τς (οἷο εβ 
“αρίοπεία ἢ Ν εῖ..1.2ῖ. εἰς δέ σε] ἢ εἰς σε ΑΙεκ. ἀφίκετο! πσαρα- 
γένετο τοῦ. τηᾶγρ. 80 αἱ. τὴ. 

ΙΧ. ἢ τί] ἢ τινι τιόο. συνίεις σὺ] συνιης τού, Δ6τ. α συ :5 7» 
ιόο, 248, 249, 253. ΟὈπιρὶ. συνιεὶς (60) τότ. 
νοήσεις ΑΙεχ. ἐμεϊ ρὶς Ν ει. 1,Αῖ. ὃ οὐ] ὃ ὃ ἐχὶ (11. οὐαὶ χὶ υρτὰ 

Ἰἴπ. δὴ αἱ. πι.) ςς, 68, τοό, 110, 137.» 138, 130, τς 7, τόο, τότ, 248, 
240, 2.0, 21, 252, 253, 4 (4, 3:6) 26, «:ς8, 26ο, 261. (ουμ!. ΑΙ. 

ΑἸεχ. εχ! 147. ὃ οὐ καὶ ἡμεῖς) φιορηῖ ποα ποδἑξαπι ο ἢ Ν εὶ. 
1μλϊ. 

Χ,. Καί γε τ" --μεγαςίγωσαι ἴῃ οοπ). ε4.] παδεῖ (Ὁ ὃς Αἴοχ. 
Καί γε τρεσρύτη,] καὶ γε τρεσθυτεροι Ζόι. ββαρύτερος]) τρεσξυ- 
τέρος τις. βαρύτερος διο. δὰ ἤπ. οοπι.} εἰσὶν ἐν ἡμῖν τορεσξυτεροι 
καὶ τ σε πατρος. 248. πιδίρ. ἡμέραι] γα πηῖε. ἐν 2 ξ7. 

ΧΙ. Ὀλίγα---μεμαιςίγωσαι] ὀλίγα ὧν ἡμάρτομεν μεμαςιγώμεϑα 

ΒαΒ]. Μ. 11. φυ. Ναησεία! ραγεπ ῥεσεα θὶ, εἰ υκἱπέγα!: ἐς φτσυῶεγ ἢ 
γεῖ. 1.21. ὧν ἡμάρτηκας] ἃ ἡμάρτηκας 12 Οοάϊοες δεγρὶ!. με- 
γάλ. ὑπερξαλ. λελαλ.] πὐρπὶς εἶαίε ἰοσιέμ 6:. Ν᾿ εἴ. 1.31. 

τως} Ρτγοεπητ, καὶ τς, ὑπερξαλόντος (β0) 26. 
παῖς, ἃ ςς. ελαλησας 254. 

ΧΙ]. Τί ἐτόλμησεν] τί ὅτι ἐτόλμησεν (οὐαὶ ὅτι ἱπίεγ ὑποο8) 
Αἰεχ, ἢ τί] οτι 2:4. ἣ 

λελάληκχας] ρτξ- 

ἢ τί σοι (οιπὶ σοι ἱπῖεγ ηςο5) ΑἸεχ. ᾧ 

᾿Ἐλέγξαι σε τὸ σὸν ςόμα χαὶ μὴ ἐγὼ, τὰ δὲ 

ἢ συμξέλῳ---ὁ Θεὸς] α οὐπὶ ἱπίογπγοά. 11, ςς, 68, τοό, τἴο, ΄ 

σν γοειῖς 354: σὺ 

ὑπερδαλλόν- . 

τί ἄς. αὰ ἔῃ. ςοπ).] εἰ φιίά μυβίμεογμπι οενὶὶ ἐμὶ ἢ ει. 14. ἱπή- 

: ψεγκαν) νυπηνεγχᾶν 110, 137) 138, 130, 147) 1579) 240720,)2 51) 2 (8, 
2ξ4, 2:6. 248. Αἴεχ. 



ἐν 
Ψ 

. ἘΝ 
ΕΣ 

Ἵ πίονες ἢ Νεῖ. 1Αϊ. 

»Οὐουρρὶ. 

ἪΝ εῖ. 1,3ϊ. 

Ι ὦ Β. 

Ὅτι ϑυμὸν ἔῤῥηξας ἔναντι Κυρίου, ἐξήγαγες δὲ ἐκ κύματος ἐήματα τοιαῦτα, Τίς γὰρ ὦ ὧν βρο- 13.14. 
ΚΕΦ. ΧΥ. 

τὸς, ὅτι ἔςαι ἄμεμπ)ος; ἢ ὡς ἐσόμενος δίχαιος γεννητὸς γυναικός; Εἰ χατὰ ἁγίων οὐ ποιςεύει, 
» Ν Ν 3 ἈΝ, ϊἐ φ΄ ϑ .Ὁ 

ἐρανὸς δὲ οὐ χαϑαρὸς ἐναντίον αὐτϑ. 
ἶσα ποτῷ. 
4 Ζ΄ 9 “Ὁ 

ἐχρυψαν “σατέρες αὔτων. 

Πᾶς ὃ βίος ἀσεδδς ἐν φροντίδι" ἔτη δὲ ἀριϑσμητὰ δεδομένα δυνάς. 

αὐτᾶ' ὅταν δοχῇ ἤδη εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτ ἡ χαταςροφή. 
͵ 3 ΄. Ν ἍΜ 9 ρ 7 ΄ , 9 φὰ Τ᾿ Ψ  » 

σχότες, ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου, Κατατέταχται δὲ εἰς σῖτα γυψίν" οἷδε δὲ ἐν 

Ἔα δὲ, ἐδδελυγμένος χαὶ ἀχάϑαρτος ἀνὴρ, πίνων ἀδικίας 

᾿Αγαγ[ελῶ δέ σοι, ἄχαξ μου, ἃ δὴ ἑώραχα ἀναγ[ίελώ σοι, “Ἃ σοφοὶ ἐρδσι, χαὶ οὐχ 
Αὐτοῖς μόνοις ἐδόϑη ἡ γῆ; χαὶ οὐχ ἐπῆλθεν ἀλλογενὴς ἐπ᾿ αὐτός. 

ὋὉ δὲ φόξος αὐτᾷ ἐν ὠσὶν 

ἑαυτῷ ὅτι μένει εἰς ππτῶμα' ἡμέρα δὲ σχοτεινὴ αὐτὸν ςροδήσει, ᾿Αγάγχη δὲ χαὶ ϑλίψις αὐτὸν 
χαϑέξει, ὥσπερ ςρατηγὸς πσρωτοςάτης πρίπ]ων.. 

» ν 9 Ζ » ΦΩ͂ 3 ΄ ᾽ 3 ΄ 
Εδραμε δὲ ἐγαντίον αὐτῇ ὕδρει ἐν πάχει γώτε ἀσπίδος Κυρίου πτ“αντοχράτορος ἐτραχηλίασεν. 

αὐτξ. 

Ὅτι ἦρχε χεῖρας ἐναντίον τῇ Κυρίου, ἔναντι δὲ 

ιν 9. » .Ἀ ΄ 9. ὁ [4 9 "»" Νν 3 ΄ ζά Ξ κΝ ρ ζά 

Οτι ἐχάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτῷ ἐν ςέατι αὐτϑ, χαὶ ἐποίησε περίςομιον ἐπὶ τῶν μηρίων, 

Αὐλισθϑείῃ δὲ πόλεις ἐρήμδς, εἰσέλθοι δὲ εἰς οἴχους ἀοικήτους" ἃ δὲ ἐχεῖνοι ἡτοίμασαν, ἄλλοι 

ἀποίσονται. Οὔτε μὴ πλετισϑῆ, οὔτε μὴ μείνη αὐτῇ τὰ ὑπάρχοντα" οὐ μὴ βάλη ἐπὶ τὴν γῆν 
σχιᾶὰν, Οὐδὲ μὴ ἐχφύγη τὸ σχότος' τὸν βλαςὸν αὐτῇ μαράναι ἄνεμος, ἐχπέσοι δὲ αὐτῷ τὸ ἄν- 
Ὁς. 

ΧΙ]. Ὅτι ϑυμὸν---Κυρίκ} Οκία ἐπ ἕαήογε ἐγωρίβὲ φοκίγα Τορείμτιν 

γεῖ. 1.21. ἔναντι Κυρίου] ἐναντίον τε Κυριου τού, 130, 147. 248. 
Οοπιρὶ. εναντίον Κυριου τότ, 4ς4. ἐναντίων Κυριουα:ς6ό. ἐξηγα- 
γες δὲ] ἐξήγαγε δὲ ΑΙ4ά. εἰ ργοιμ δὲ Ψεῖ. 111. ἐξήγαγες δὲ ὅς. δὰ 
βη. οομ.] α 139. 147, 296. 

ΧΙΝ. Τίς γὰρ ὧν δτο. δὰ ἔπ. ςοη.} τίς ἄνϑρωπος τελέως δίκαιος ; 
ἢ τίς. ἀναμάρτητος; Οὐρεη. ἴ. 489. τίς γὰρ ὧν βροτὸς ἔςαι ἄμεμπῖος; 

ἢ ἔςαι δίκαιος γεννητὸς γυναικός; ΟΒιγίοῖς 1. οἶς. Οὗ, ΤΠεοάοτει, ἢ. 

874. Ονία ἐπί οὐ ἤουιο, μὲ πε ἀῤδρύμ, συὶ Λὲ παΐμς ᾿ωακε ἐλ πικ- 

ὅτι ἔςα!] μαθεῖ ὅτι 'π σμαγαέξ. πηίπογε ΑἸδχ. 
ΧΡ. Εἰ χατὰ--πιςεύει} δὲ “πὶ (απδι» πο οἱ 34: νεῖ. 1.2. Ἐἱ 

κατὰ ἀγίων] -Ἐ αὐτῷ {00 κς ἱπ ομαγδδς. πηΐποτε Αἰεχ. οὐ τπιςεύει] 
Ἔ μέμψις ἱπίες ὕποοὸ Αἰεχ ἐρανὸς δὲ] ργαεγταῖτ. δ᾽ τς 7, 240. 
ΑΙεχ. ἀρανὸς δὲ δες. δὰ βη. οοπ).} ὥςρα δὲ οὐ καϑαρὼ ἐνώπιον αὐ- 
τῇ. ΟΥ̓]. ΑἸοχ. ἴῃ Οδξ. ΝΊς. ἴοι. ἴ. Ρ. 1292. ἐναντίον] ἐναντίων 
(ςοττ.) 2 ζ2. ἐνώπιον ΟἸςπι. οι. δά (ὐογίηϊῃ. ἘΡ. . δ. 30. ἐναν- 

τίον αὐτῷ] -Ε Ἐἄςρα δὲ ἐκ ἄμεμπῆα ἱπίετ υπςος ΑἸεχ. 
ΧΥῚ. ἌἙα δὲ] εαν δὲ ιοό, 261. εκ δὲτιο. ἘἮἙΕα δὲ δίς. δὰ ἔπ. 

ςοι.} ᾧναπίο νπαρὶς αδοπιέησὀιἠὶε οἷν, διδεπ: ἱπίφμίαίες αἱ ροίμηι ἢ Ν εῖ. 

111. ἀδικίας] ἀδικίαν ΑΙεκ. δικίας ἴσα τοοτῷ] ισὰα πσοτῳ αδι- 
χιᾶς 249, 257. 

ΧΥΙΙ. ᾿Αναγίελῶ 191 αναγίελλω 1Π, 1ς7. 
Νατταδο δὲ Ν εἴ. 1[,ἴ. 

᾿Αναγί. δέ σοι] 

δέ σοι] σοι δὲ ([οτῖα συ νου) τόο. συ δὲ 

2440. ἥν σοι (ουπι ὅν ἰηΐεγ ὕποο8) ΑἸεχ. ὥὦκεέ με] σὺ δέ με ἄκεε 
ΑΙεχ. ἃ δὴ] ἃ δὲ τοό. ΑΙεχ. ἃ δὴ ἑώρακα] εἰ φαα υἱὲ Ν εἴ. 1,21. 
ἑώρακα) εορακα (6ς) 4.2. ἀναγ[ελῶ σοι} αναγίελλω σοι ΠῚ. 

ΧΥΠΠ. ἐρξσι] ἀνήγίειλαν ΑΙεχ. ἐἰχεγημ Ν ει. 1.21. καὶ οὐκ] 

α καὶ 11. κοὺυκ 14). καὶ οὐκ ἄτο. δὰ ἢἤπ. σοπ).] εἰ κοη εεϊαυενμπὶ 
ραγεηίός (μος. Νεῖ. 1Αῖ. ατέρες αὐτῶν] ϑεὸ “(ας ἀυτῶων 1], τόο, 
4:2... 

ΧΙΧ. Αὐτοῖς μόνοις] αντοῖς δὲ μόνοις τού, 110, 1379, 1385 139, 
147, 1.7» ιόο, 161, 548, 2ζο, 2ξ19) 2ς2) 2ζ4) 2ςξς», 2.6, 2ς8, 26ο. 

καὶ οὐκ---ἐπ' ̓ αὐτάς} πες (ιρενυεπὶ! ἐλλὲς φειχωανι ἐκίταπεα:. 

καὶ οὐχ ἔπηλϑεν) χά! οὐκ ηλϑὲν ι61, 248. Οοπιρὶ. ἐπ᾽ 
αὐτές] ἐπ᾿ αὐτοῖς ςς. κ ἐπ᾿ τοῦ. 

ΧΧ. ἀσιδῶς) ἀσεξων 111. ἔτη δὲ] ετι δὲ 4 ς2. 
ΧΧΙ. Ὁ δὲ φόδος---αὐτὰ 29] κα οὐπὶ ἰηϊεττηοά. 249. 

δος ἐν ὠσὶν αὐτῷὲΚ ΕἸ εἰπὸν ἐπ αωγίδως οὐκ: Ν ει. 1,3ϊ. ἤδη εἰρην. .7 

α ἤδη τόο, Δό:. εἰρηνεύειν] εἰρηνεύεσϑαι ΑἸεχ. ἥξει] ργρεγηϊ. 
τότε Αἴεχ. ἥξει ἄχο. δὰ ἤπ. οοπι.} ἡ καταςροφη αὐτῷ ἡξει 240. 

ἐκππξ ευεῦβο υεηΐεὶ εἰ. Νὶ εἰ. 1,Δἴ. αὐτῷ ἢ κατας.] ἤ καταςρ. ἄντε 

147, 2.6. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΙ. Μὴ σιςενέτω ἀποςραφῆναι) Νοη ἐγεάεί ξοπυεγίΐ ἃ ἑαπόῤτγἐξε: 

ψεῖ. 1,1. ὠποςραφῆναι) ςραφηναι 2ς7. ἐντέταλται] ἐντετάχται 
ΠΙ. τεριεσφιγχϑὴ τού. μων Δ αἱ. π. ἐντέν. γὰρ] ἐντετ. δὲ 
δόι. ἤδη] 2:4. εἰς χεῖρας σιδήρου) ἐπ πιαπίδες ζεντὶ. εἰ. 

1κϊ. 

ΧΧΙΠ. 

ψεῖ. 1μτ. 

Ὁ δὲ φό- 

Κατατέταχται---γυψίν} εἰ ἀἀξογείμς οἱ ἐπ οτα σαδιιγωσι. 

Κατατέτακται δὲ] καταπιπῆει δὲ εἰς ἐξαλειψιν καὶ καΐα- 
ἔπος 1 ᾿ . πω 

“ Ἂ Ν 

Ἀ, ’ Ψ ε ρ. Ν ΝΥ 3 φ 9.ϑ “Ὁ 

Μὴ σπςευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, χενὰ γὰρ ἀποξδήσεται αὕτῳ. Ἡ τομὴ αὐτῇ πρὸ ὥρας φϑα- 

τέτακται 249. (ΑἸεχ. οὐπι καταπίπΊει δὲ εἰς ἐξάλενψιν ἰπῖεν ὕποοεὶ 
γυψίν} γυπων 2:5). ἐν ἑαυτῷ] αν τόθ. ὅτι μένει εἰς “τῶμα] 
φεοα (εν υσίμν ἐπὶ γνἧπᾶηε γ ει. 1,Αἵ. μένει] μενεῖ 22. εἷς τρτῶμα] 

εἰς ἁτωσιν τςῆ. ἡμέρα δὲ] α δὲ Αἰεχ. ἡμέρα δὲ δες. δὰ ἔῃ. ςοαι.] 
ἡμέρα δὲ ἀντὼων σχοτεινὴ ςροδησει (ἴχ ἐεχροπάοης υξ ἰῃ Εά.. ἔδυ! ρο- 
ἄυ5 αὐ ἴῃ ΑΙεχ.) 249. δες ἐπὲσι ἐεπεόσαγεηι Ιεγγεδὶ ἐππες Νεῖ. δῖ. 
σκοτεινὴ] σχοτεινεῖ (ῃς) 4ς2. σκχοτ. αὐτὸν] τ, ςς, τς 7,353. αὖ- 
τὸν ςροδήσει] τγ. ΑἸεχ. 

ΧΧΙΝ, καὶ ϑλίψις αὐτὸν] αντων καὶ ϑλιψις ξς. ἄντὸν καὶ 
ϑλιψις τς 7. αὐτὸν καϑέξει} τ. 240. αντον χαϑεέξουσιν 4ς4. 
ὥσπερ ςρατηγὸς) ὠσπὲρ γαρ φρατῆγος τῖο6. ὥσπερ ςρατηγὸς ὅς, 
δ ἤη. ςοπ}.} μεκε αἶμα ἐπ ργίσια αεὶς ἀξοίάεε; Μεῖ, 1,Δῖ. . τρωτορςά- 
τῆς} τορρωτοςατος τόο. τί πΊων] οἰὐμάν μὰ. «ὅτ. τεπ]ωχώς Αἴοχ, 

ΧΧΨ, Ὀεείξ σοπηπια ἱπίερτ. 349. Ὅτι ἦρκε] στι ηρε τότ, 448. 
ΟὈπιρὶ. αὶ εἰευαοὶ! Ν εἰ. 1,λϊ. Ὅχι ἤρκετ- Κυρίου 11 ἀείιπε ἷδ 
τεχι ; Βα επί ἴῃ πηᾶγρ, δΌ εδάξηη ἀἴδα: τι. 22. ἐναντίον τῷ Κυ- 
θίου] λτειόι, 248, 2ς7. Οοπιρί. ἔναντι Κυρίου ΑΙεχ. ἔναντι δὲ] 
ἐνώπιον Οήρει. ἵν. 408. καὶ ἔναντι 4 Οοάϊςες ϑετρίί. Κυρίου 25] 
α τοῦ, τότ, 248, Δότ. Οοιρ!. Θεΐ Αἰά. 

ΧΧΥῚ. ἴΕδραμε δὲ] α δὲειόο. ἴΕδραμε δὲ ἄς. ὰ ἤη. οοπ;.} 
Εἰ ἘμΟΩΥΥΙ σοΜ γα ἐπε οοπἐε σοί Ν εἴ. 1,3ϊ. ὕδρει} Ῥγαβυαϊτῖ. εν 55. 

ἐν σάχει ὅς. Δ ἔπ. οοπ. ἴε4.} μαρες (Ὁ κα Αἰεχ. ἔν σάχοι νώ- 
18} ἐν τανέχινῳ 1. ἐν παχινω νωτξ ςς. γώτε] - αὐτὰ τού. 

Αἰά. νωτὼ 2 47. ἀσπίδος] τῆς ασπιδὸς 11]. 
ΧΧΥ]]. τὸ πρόσωπον αὐν5] Το το, 137» 1:48, 130, 147, ἐς}, 

2ςῖ, 2:5, τό, ας, Ζόο. ἐν ςέατι αὐτῷ} α 68, “ςό. ΑΙ4. , ἐν 
τ4 Οοάϊςο5 δευρὶ. τῶν μηρίων] -ἰ- αἰνος δὲ αὐτὰ υξρις 137, 118, 
139, 147, τ6τ, (248. τηᾶγρ.}) 21, 3:4, ας ςν 246, 38, 26ο. ΑἸά. των 
μῆρων, αινος δε αὐτὰ υδρις 257). τῶν μηρῶν αὐτὰ" αἶνος δὲ αὐτῷ ὕξρις. 
(ουπὶ αὐτῶ" αἶνος ὅζο. ἱπῖετ τς 05) Αἰεχυ μηρίων] μηρων 440. 

ΧΧΥΙ]. τόύλεις} τσολις το6. εἰσέλϑοι δὲ] καὶ εἰσέλϑοι ΑἸεχ, 
εἰς οἴκους] εἰς σόλεις 2.2. εἰς οἴκους ἀοικήτες)}) α εἰς τότ, 248. 
Οοπρὶ. εἰς οἰκᾶς αοικητῶν 5). ἃ δὲ] ἃ δὴ ΑΙεχ. ἐκεῖνοι ἡτοῖ- 

μασαν) εκεινος ἡτοίμασεν 240. ΑἸεκ. ἐΐΐε ραγανὲε εῖ. Δι. ἄλλοι] : 

ἀλλοτριοι 160. ἄλλοι ἀποίσονται) αλλος ἀποισεται 240. 

ΧΧΙΧ. Οὔτε μὴ τλετισϑῃ} Εἰ ποι ἀμαύμων Ψεῖ, 1. αὐτῇ 
τὰ ὑπάρχοντα) τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ ΑΙεχ. τὰ ὑπάρχοντα) τα 

Ὡραγματα 253. οὐ μη βάλῃ] 5τὲ μὴ βαλη αόο, 2:4. αδὲ μη 
βαλῃ 240, 2:0. ΑΙεχ. αὶ μὴν βάλῃ ΑΙά. ἐπὶ τὴν γῆν] ἔπι γῆς 
τού, 11ο, 137, 138, 1207) 147») 16ο, 161, 248, 210, 4ς3, 4ς45) 2ξὴ, 

2.6, 257, 26ο. οπρρὶ. ἐπὶ γὴν 17,2. 52. ἐπὶ τῆς γης 361. σχκίαν] 

σχιᾶς χ6ι. ; 

ΧΧΧ. Οὐδὲ μὴ] οὐ δ᾽ οὐ μὴ αςι. ἐκφύγῃ] φυγὴ τοό. τὸ 
σκότος] α τὸ ΑΙεχ τὸν βλαςὸν] τὸ νυκαςὸν (5) «ςο. τὸν βλα- 

φὸν αὐτῷ δες. δὰ ἔῃ. οοπι.} 249. (ια βίγρενε εὐκε αγοίαεῖει επί, εἰ 
αἰρείάει 3ο: εὐα:. Ψεῖ. 1.21. μαράναι] μαραινει ΠΠ1. ἐκπέσοι δὲ] καὶ 
ἐκπέσοι ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙ. Μὴ συιςευέτω] δὲ τοό. ὑπομενεῖ) ὑπομένοι 148. 
υπομένη 157, τόσ. ὄπυβήσεται αὐτῷ] ἴτ. 240. ΑἸΪεχ. 

Ν ΄ 3 “"- »»ΝννἉ 

Μη σιςευέτω ἀποςραφηναι ἀπὸ 

ὌΝ: 

εὐ εἧας 



[ Ω 

ΚΕΦ. ΧΝ. 
33. βήσεται,; χαὶ ὁ ῥάδαμνος, αὐτῷ οὐ μὴ «υχάση. Τρυγηδείη δὲ ὡς ὑμφαξ πιὸ ὥρας, ἐχπέσοι δὲ 

34: 35: 

ΚΕΦ. 

ΧΥῚΙ. 

Ι. 2. 3. 

4. 

ὡς ἄγϑος ἐλαίας. Μαρτύριον γὰρ ἐσεδᾶς νάνατος" τοῦρ δὲ καύσει οἴχας δωροδεχτῶν. 

Β. 

Ἐν 

γαςρὶ δὲ λήψεται ὀδύνας, ἀποξήσεται δὲ αὐτῷ χενὰ, ἡ δὲ χοιλία αὐτῷ ὑποίσει δόλον. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ἰ1ὼδ, χέγεῃ ᾿Αχήχοα τοιαῦτα “πολλὰ, τιαραχλήτορες χαχὼν πάντες. Τί 

γάρ; μὴ τάξις ἐςὶ ῥήμασι πνεύματος ; ἢ τί ππαρενοχλήσει σοι ὅτι ἀποχρίνη: Κἀγὼ χα ὑμᾶς 
ς. λαλήσω" εἰ ὑπέχειτό γε ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀγτὶ τῆς ἐμῆς, Εἶτ᾽ ἐναλᾶμαι ὑμῖν ῥήμασι" χινήσω δὲ 

δ... 

8. 
9. 

1οΟ. 

11. 

12. 

13 
. ΚΑ. 

Ψ δὲ 3 ΝΗ, ϑ ρ ζή , », δὲ ΄ ΝΣ ζά 

Εἴη ὁὲ ἰσχὺς ἐν τῷ ςοματί μου, χίνησιν ὃὲ χείλξων οὐ φείσομαι. Ἐᾶν 

Εἰς μαρτύριον ἐγενήϑη, χαὶ ἀνέςη 
᾿Οργῇ χρησάμενος χατέξαλέ με, ἔξ- 

᾿Αχίσιν ὀφϑαλμῶν ἐνήλατο, 

᾿Εχύχλωσάν με λόγχαις βάλλοντες εἰς νεφρές μὲ, οὐ φει- 

κίνησιν δὲ ὅχς. αὐ ἤπ. σοπμ,.] εἰ ἰαῤία 
χειλέων] χαλεὼν μα ττο, 137), 

139, 147) 157. 26, 467, α6ο. (ΑΙεχ. οὔτι μὲ ἴῃ οδάγαθε, τΐποσε.) 

ἐκ ἀλγήσω τὸ ὁ τραῦμα] ποῖ «ἰεἰεόο υμίκετα : ει. 1.21. τὸ 
ἐὰν δὲ ἄς. δὰ πη. οοπι.} φιοά Λ΄ ἐαεέαπε, 

τί ἔλατῆον) τι ἐλασσον τοῦ, ττο, 

χα ὑμῶν χεφαλῆ». 
γὰρ λαλήσω, οὐχ ἀλγήσω τὸ τραῦμα" ἐὰν δὲ χαὶ σιωπήσω, τί ἔλατἼον τρωϑήσομαι, Νῦν δὲ 
χατάχοπόν μὲ ππεποίηχε μωρὸν σεσηπότα, χαὶ ἐπελάδου μου. 
3 9 Ν᾿ ῪΗς ως ΟΝ, ζ΄ ΄ ϑ᾽᾽ : Ξ΄ 

ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου, χατὰ. πτρύσωπόν μου ἀνταπεχρίνη. 
2», 235ϑν ν 9 “ ϑ᾽. ωο. 3:» ὺνΨ 

ουξεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὰς ὀδόντας, βέλη ππειρατὼν αὐτῇ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔπεσαν. 
3 ρο Ἅ ΄ φ Ν ΄ ε Ἂ, Ν, ΄ ἷ 9 » » ΄ ᾽ὔ ε ΄ 

ὀξεῖ ἔπαισέ με εἰς τὰ γύνατα, ὁμοϑυμαδὸν δὲ χατέδραμον ἐπ᾿ ἐμοί. Παρέδωχε γάρ με ὁ Κύριος 
9 φ,΄ 98. ϑδιν"»ὠ ὕ Ν 9 ΄ δος ΄ 9. ΄ ’΄ ΄ ΄ ρο 

εἰς χείρας ἀδίχων, ἐπὶ δὲ ἀσεξέσιν ἔῤῥιψέ με. ἙΕἰρηνεύοντα διεσχέδασέ με" λαξών με τῆς χύμης 

διέτιλε, χατέςησέ με ὥσπερ σχοπόν. 

ΧΧΧΊΙ. Ἡ τομὴ -φθαρήσεται] Ῥγσεὶδο εἶμ ἀπίε ἦογαηε φογγ- σιν δὲ] καὶ κινῆσιν 249. ΑἸεχ. 
δέν Νεῖ. 1Δῖ. τρὸ ὥρας] πρὸς ὥρας ΑἸά. καὶ ὁ ὁ ῥάδαμνος ἅς. γπιουεγέπε δὶ μον βαγοέγέηι, Νεῖ. 1,Δῖ. 

δὰ ἄπ. οουη.} δ, ρέγρεθη ἐἦμς ποι υἱάδεδίἑεγ. Νεῖ, 121. οὐ μὴ) α μη 

4:). οὐ μὴν ΑΙά. τυκάσῃ] τνησὴ 249. τυκᾶσεοι 2ς). εὖϑα- ΝΙΙ. 
λήση Οοπιρὶ, β ο΄ τραῦμοι) -Ἐ με ΑἸεχ. 

ΧΧΧΊΙΠΣ, Τρυγηϑείη δὲ] α δὲ τόο. ᾿τρωγηϑεἰη δὲ Οοπιρί. οἱκ- σἰλῥϊοπιίπει ἱεγεόταδογ. εἴ. 1δϊ. 

«ἰδίου Νεῖ. 1Δῖ. ὡς ὄμφαξ) ὠσπερ ομφαξ ςς» τού, 137, 1238, 1:7) 16ο, 2ςῖ, ἃς ξ. 

1305) 147, 157» τύο, τότ, 248, Δφι,ςς, 4ς6,2ς7, 4.8, 2Ζ6όο. ΘΟΕ. 

ΑΙα. ΑΙεχ. ὡς ὄμφαξ πρὸ ὥρα,] ὡς ἄμπελος τρο ὡρας ομφαξ αυ- 
τὰ 240. ἐκχπίσοι δὲ] καὶ ἐκπέσοι ΑΙεχ. ἀεείάα! Νεῖ. 1,1. ὡς 

ἄνϑος} ὥσπερ ἄνϑος ΑΙεχ.. 
ΧΧΧΙΝ. σαὺρ δὲ δτο. δὰ ἔπ. ςοηι.] εἰ ἐγπὶς ἐοπιδηγεῖ ἸρδῶΣ ΕΟΥΆ Με 

φμὶ νιμπένα ἀεοίρἑικ!. Ψεῖ, 1. τοὺρ δὲ καύσει) τῦῦρ καταφάγεται 
Διἴβδη. ᾿ϊ. 243. καύσει] κατακαύσει 137,.1307 147) 1 57, 26, 2ς7, 
46ο. ΑΙεχ. οἴκας) κατὰ οἴκες ΑΙά, 

ΧΧΧΨ., ἘΝ γαςρὶ--τὀδύνας} Οὐποίρίε! πὶ ὑεπῖνε βεπείεμε Ὗ εἴ. 1,2ῖ. 
Ἐν γαςρὶ δὲ] καὶ ἐν «γαςρὶ Αἰεχ., λήψεται) ληψονται 11, ς4. 
ἀποβήσεται δις.} ἀδεεῖς ἐοϊυσι 4ς.8.Ὀ ἀποξήσεται δὲ} α δὲ 118, 130, 
147) 251, ας), 2,6. ἢ δὲ κοιλία---δόλον] εἰ υεαϊεὺ εἶκε ρογίαὐίξ ἀἶ- 
ἵν. εῖ. 1,3ϊ. ὑποίσει] ὑποσχεδασοι ειμάσοι (ας; οὐπὶ [περ β 

ἴωρτα 1.) τού. πιᾶγρ. δὸ αἵ. πὶ. υποισοι 13). δόλον] τονον 11]. 

1, Οδρ. ΧΙ. ἴῃ Ἑά. Αἰαῖπα. 
1. ᾿Δκήκοα] ὦ ἀκήκοα γὰρ ΟΠ ;γίοῖ. νἱ. 360. 

τταρακλήτορες γὰρ Ομιγίοί. 1. εἰς. (ΟΥ, χὶ. Ἱό:.) 

τάντες] εοη(οἰσίοτες μια ὍοΣ οσπέ:. Νεῖ. 1. 

(Ὁ Χ ἰπ οδιαγαδδ. τηΐπογε) Αἰεχ. ΝΞ 
11. Τί γάρ] μαῦδεὶ ὧδ Ὁ ΑἸεχ, Τί γαρ; μὴ ἄς. δὰ ἔπ. 

οοπ.} δίατι γαρ μὴ ταῖξιν ἔχοντα, καὶ οὐ καϑηχοντα λάλειτε; ἢ 
τις ὑμιν ταρανοχλεῖ (Άς) λαλεῖν καὶ ἀποχρινεσϑαὶ; 248. τιᾶγρ. 
φυἱά επί ἢ Ναισμα ογο ο ἐπ (τ νιοπί δ: (ῥιγ μές ἢ Ν εῖ. ἐὺ ῥήῆ- 

μᾶσι) ῥγατηϊτ. ἐν ςς. ρημάτων 1ς7. εν βηματι 2:4. ἢ τί ἄς. 
δὰ ἤῃ. οοῃ).} α τ ς7. διαδεῖ (Ὁ ᾿ς Αἰεχ. ὅτι ὠποχρίνῃ) οτι απσχρι- 
γε! 137. 

Ιν. Κἀγὼ] εἐγω τοό. καὶ ἐγὼ δὲ ΑΙεκ. Κα γὼ καϑ᾽ ὑμάς] 
ἔγω τὸ καϑ ὑμας ὅτ. καϑ' ὑμᾶς λαλήσω] (ξεμαάκπε τον ἰοσιαγ. 
νει. 1,2. εἰ ὑπίκ.} εἰϑὲ νπεκ. (εχ οοῖτ. ἴυρεὰ 11π.}) 248. εἰ ὑπέ- 
χετο δίς. δὰ ἔπ. οοπ).} εἴγε ὑπέκειτο ἡ ψνχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς 
ψυχῆς Αἰεχ. Α'ὶ Λιῤϊεῦῖα εὔὲι απίνα οὐῆγα ργὸ πόα Νεῖ. 1.λϊ, εἰ 

ὑπέκειτό γε] α γε 157, τόο. εἰϑὲ ὑπέκειτο γέ (πγᾶγρ. εἰϑὲ ἦν 'ισχυς 
λογων ἐμιοι 4188 Τροδϊδης ἰογίδη δὰ σοπι. 6.) 6. ἀντὶ τῆς ἐμῆς} 
Ἔ ψυχης 249. 
ΟΥ͂, Εἶτ -τ- ρήμασι) Σοφμέγεν υοδὲς Μετσιοπίδας Ν εῖ. 1Δι. Εἶτ᾽ ἐνα- 
λδμα!] εἰτὰ ἐναλεημαι ς.7) 4.4. εἰτὰ ἐλαλεμὲν 240. εἰτε ἐναλεμαι 
23. εἰτ᾿ ἐναλλομαι 2:7. ἔναλεμαι ὑμῖν] ἐνωλοῦ δι᾽ ἡ. (ας) 68. 
ἐναλλεμαι υμιν τού, τς). ὑμίν)υμὼν τόο. ῥήμασι] λόγοις ΑἸεχ. 
κιγήσω) σχκηνωσὼω 68. κιγήσω ὅζο. δὰ ἔῃ. οοπ).] καὶ εἐχινησα ἂν ἐφ᾽ 
ὑμῶν συν πσενϑει τὴν κεφαλὴν μου 161, 248. (οπΡ]. εἰ νιουέγέης 
(0: ἐαρμὶ ππεερε; Νεῖ. 14ἴ. κινήσω δὲ] κινήσειν δὲς). καϑ' ὑμῶν} 
πίε καϑ' νμῶν εξ ταίιγα αιιδίιοῦ οἰγοῖτος ΠἸΠΕΓΆΓΙΠΊ, 2 ς2. 

ΥἹΙ. Εἴη δὲ ἰσχὺς] εἰϑὲ ἦν ἰισχυς λογου ἐμοῖ 248. τηᾶτρ. 
γο:ε. 1Π|. 

τοαρακλήτορες} 

τοαρᾶχλ. χακὼν 
ἤ ς δῷ 

σαντες) -Ἐ ὑμεῖς 

᾿ : 
ΜΙ" 

τί ἔλαττον τρωϑήσωμα!] οὐκ ἐλατῖον τ ο- 
μαι νφ᾽ υμῶν λοιδοραντων 448. τηᾶτρ. Ξ 

ΝΙ11. Νὺν δὲ] νυνὶ δὲ τόο, “το.ἁ. κατάκοχον] κατάσκοπον τού, 
κατάκοπόν μὲ] κατεσκεπον με Ζό1ι. καταχοπόν με ὅζο. δὰ ἔπ. 
ςοπ,.} ζαδανὶε πιὸ ἀοίογ, εἰ γεεῖ βμίδρα, εἰ ραίγεα. Νεῖ, 1.41. καὶ 

ἐπελάθου] και ἐπιλαξετο τού, 261. καὶ ἐπελαδετο 1ς7, τότ, α48, 
4:4. Οοπιρ. καὶ ἐπελάξου ὅο. υἵχιιε δὰ ἤπ. ςοαὶ. 1ε4.} βαθεῖ 
[Π}}} ἰὼ Αἴεχ. 

. ἐγενήϑη)} ἐγενηθὴν 1Π|, τού, «το, 137, 138, 139» 17), τόι, 
Ὧ: οὐπὶ υἱξ. ν ἔργα 11π.} 2 ςο, 2:1) ἃς; 46ο. Οοἴηρὶ. ἐγεννήθην 
ΑΙΔ. -Ἐ μοι το (οὐΐοεβ ϑετρὶ!. κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίϑη] 
Λλ 2[3. ᾿ 

Χ. Ὀργ, 
141. κατίβαλέ με] κατίδαλλέν με ΑΙεχ. 
(ΑἸεχ. οὐαὶ δὲ ἰηΐοεγ υηοο8.) 

ἵδρυξο εδρυξε δὲ 240. 
ἐπ᾿ ἐμὲ] ἐπ᾿ ἐμοῖ τς 7», 1όο, 232. 

τὰς ὀδόντας} - αὐτὰ 240. ΑἸεχ.. πειρατῶν] πιιρατηρίων Αἰεχ. 
περ. αὐτῇ α αυτα 349. ὥτειρ. αὐτῶν 46ό:. ἐπ᾽ ἐμοὶ] ἐπ᾿ ἐμε ςς, 
249, 2.31. ἐπ᾿ ἐμοὶ ἔπεσαν) ἐπέπεσαν ἐπ᾿ ἐμοι 1ς7). ἐπιπ]ώκασί 
μοι (Βς) 25). ἔπεσαν] ἔπεσεν 11, 68, τού. Αἰεχ. ἐπέπεσαν 110, 
138, τόο, 248, 2.0, 253) 2.4, 2ςς. (πρὶ. ἐπέπεσον 4.42, 260. 

ΧΙ. ᾿Ακίσιν ὀφϑαλμῶν) -" αὐτὰ το, τς). ᾿Ακίσ, ὀφϑαλμ. 

ἐνήλ.} δεῖς οομίογεπε ἰσγν. ὙΜεῖ. 1.1. ἐνήλατο] ἐνήλλατο τοῦ. 
“Ἔ μοι τς. (ΑΙεχ. ἴπ ομαγδέϊς. πὐΐποσε) - μὲ 254. ὀξεῖ --γόνα- 
τα “Δεγίμεν βεγομι σις ἰπ ρεπίδια ΝῪει. 141. ἵπαισέ με] ἔπαισε μοι 
1ο6. ἔπεσε μὲ 137, 130, 147, 27. (26ο. οοττ. ἔωργ. ]ἰη. ἔπαισε) 
ἑκαισαν μὲ 130. ἐπέπεσεν με 2.2. ΑΙά. εἰς τὰ γόνατα] ἐπι τα 
γόνατα 111. τού, 137, 138, 130.» 147) 1όο, τότ, 448, 440, 2.0, 2:1, 

2ζ2, 253, 2ς4)2ςς,) 4:6, 2:7), 2:8, 2.0. (οπιρί. εἰς σιωγόνια.ΑΙοχ, 
ὅμοϑυμ. δὲ] ὁμοϑυμ. δὴ τού, 1 ς7, 253. 

. 2ξ19, 263. ΑἸά, ΑΙεχ. 
ΧΙῚΙ. με 1] μοι 130, 147, 26. εἰς χεῖρας ἀδίκωνἾ ἐκ πάπας 

ἐπὶ φεὶ νεῖ. [21. ἀδίκων) αδικε 11, 68, 2ς3. ΑἸεχ, ἐπὶ δὲ ἀσε- 
ξέσιν]) ἐπὶ δὲ ὠσεξεῖς ΑἸοχ. ἐὲ ἐπίεν ἱγερίος Ν εἴ, 1.,Δῖ. 

ΧΙ]Π. Εἰρηνεύοντα δες. ὰ ἅπ. οοπ|.1 7κ 2αε εμπὶ ἐὔεηα, αἰεί 
"δ, εἰ ΕΜ 6Η: κονίαν τηδᾶϑ ἀυεῖϊ; βαμμ πε βομε ἤρα. Ν εἰ, 1δι, 

διεσκίδασέ με] τς. 2.4. λαβών με) λαδων δὲ 249. διέτιλε] διε- 
τειλεν (τ1το, ροῆεα οοττ.) 2:0. διετιλλὲν 137, 139, 147, Δςό, α6ο. 
ΑΙά. διέτηλλεν 138. 

ΧΙΝ. ᾿Εκύκλωσαν με] ἐκυκλωσαν δὲ με τόθ. ᾿Εχύχλωσάν με--- 
φειδόμενοι] Οἱγεισἀεάεγεπι, ἰσπεεας ἐπε ομίος ἐπὶ ΤΟΉΦΙ Ῥεθθς εἰ πο βθβεν- 
εεγεμ ; Νεοῖ, 1.Δῖ. 

εἰς γὴν τού,. 1ς7, 252. ΑΙεχ, ἐξέχεαν] ἔχεαν 68. ἐξεχεον 4ς7. 
εἰς τὴν γῆν} λ τὴν ςς» 1377) 138, 139, 147» 160, τότ, 440, 2ζ0, 252, 
4ξ4,) ἐς, 2:6, 2:7, 260. Οορί. τὴν χολήν μου] τὴν ζωὴν μα 
ΠΙ, 249. 

Μ πὶ 

ἢ χρῆσ. κατίθ. με] Ἰγαοκκάϊα ἐπὶπε ὠς ἀρεεὶ! στὸ Ψ εῖ,.. 

ἐπ᾿ ἐμοί] ἐπ᾿ ἐμε 118, 240, ᾿ 

οὐ φειδ. ἐξέχ. εἰς τ. γῆν} ἃ φειδομενοι" ἐξέχεαν, 



Ι ῺΩ ΒΒ. 

μὲ δυγάμενοι. Σάχχον ἐῤῥίαιψψαν ἐπὶ βύρσης μου, τὸ δὲ σϑένος μου ἐν γῆ ἐσξέσϑη. 

μου συγχέχαυται ἀπὸ χλαυῦμβ, ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σχιά, 

ο΄ ΚΕΦ. ΧΎΙ. 
ϑόμενοι ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου. Κατέδαλόν με “τῶμα ἐπὶ πτώματι, ̓ἄλωμοὶ πρὺς 

Ἣ γαςήρ 

ΓΑδικον δὲ ἐδὲν ἣν ἐν χερσί μου, 
εὐχὴ δέ με χαϑαρά, ΤΉ μὴ ἐπιχαλύψης ἐφ᾽ αἵματι τῆς σαρχός με, μηδὲ εἴη τόπος τῇ χραυγῇ 
μου. Καὶ γνὺν ἰδὲ ἐν ὀρανοῖς ὁ μάρτυς μου, ὁ δὲ συνίςωρ μου ἐν ὑψίςοις. ᾿Αφίχοιτό μα ἡ δεη- 

σις “πρὸς Κύριον, ἔναντι δὲ αὐτῇ ςάζοι μου ὁ ὀφϑαλμός. ἘΪη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι Κυρίου, 
δ εο 5 ΄ ἰδ φς 9 νὸ 

χαὶ υἱὼ ἀγυρώπου τῷ “πλησίον αὐτᾶ. 
μαι, “πορεύσομαι. 

ΟΛΕΚΟΜΑΙῚ πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς, χαὶ οὐ τυγχάνω. 

Ἔτη δὲ ἀριϑμητὰ ἥχασιν, ὁδῷ δὲ ἢ οὐκ ἐπαναςραφήσο- 

Λίσσομαι χἄμνων χαὶ 
τί ποιήσας; ἔχλεψαν δὲ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. Τίς ἐςξιν ὅτος ; τῇ χειρί μ8 συνδεϑήτω. 
Ὅτι χαρδίαν αὐτῶν ἔχρυψας ἀπὸ φρονήσεως, διὰ τᾶτο οὐ μὴ ὑψώσῃς αὐτές. Τῆ μερίδι ἀναγ-- 
γελεῖ χαχίας' ὀφϑαλμοὶ δὲ ἐφ᾽ υἱοῖς ἐτάχησαν. Ἔϑε δέ με ϑρύλλημα ἐν ἔϑνεσι, γέλως δὲ αὐ- 6 

ΓΟ] 5 ὅ 

τοῖς ἄπεδην. 

των. 

τὴν ἑαυτῶ ὁδὸν, χαϑαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάξοι ϑάρσος. 

ΧΥ. Κατίξαλόν με) κατέδαλόν μοι Οομρὶ. 
ΑΙά, Κατέβξαλόν με---ὡτώματι] Ῥείεκεγεν, πὸ ῥγοβγαϊίοπε πιαρηα; 
ψει. 1ιλϊ.Ψ πτῶμα] ἐπι σὕτωμα 142. ἐπὶ πτώματι], ἔπι 147. 

τορὸς μὲ] προς ἐμε τού, 137, 138, 130), 147915},) 2.50, 252,2 53,257) 
4.8, 2.9. ΟΟπιρὶ. ἐπ᾿ ἐμὲ 249. Αἰεχ. δυνάμενοι) δυνατοι 449. 
ΑΙεχ. 

ΧΥῚ. Σάκκον ἄζο. δὰ ἔῃ. οοιῃ.} Οὐδείμνα αραγερε σοτῖο μεδο Σ ουἷτο 
ἐκ σπὶρε δα ἐπ ἰογα ἐχβίπῆα εβ. νεῖ. 1.21. ἔῤῥαψαν] ἐρριψαν 54. 
ἔῤῥαψα ΑΙεχ. ἐπὶ βύρσης μον] ἐπι βυρσὴ μου τού, τότ, (248, 
459. ταεηά. [οτῖρε. βρυση) 4547) “ὅτ. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἐπ, βυρσει μου 
349. τὸ δὲ σϑένος μον} α μου 68. ΑΙά. ἐν ψῇ] α 68. ΑΙά. εἰς 
γῆν ΑἸεχ. ἐσξέσϑη] ἐσξεσαν 11]. 

ΧΥΤΙ. συγκέκαυται) συγχέεχλυται ςΞς. ὡπὸ κλανϑμδ] απὸ 
, ϑυμα 167. ἐπὶ δὲ δζο. λὰ ἔῃ. οοηι.} εἰ ψωβεγ 2αζροὖῦτας »ιϑας τπόγα 

νοῦς. Ψεῖ. 1.21. βλεφάροις μου] βλεφάρων μὸὺ ΑΙεχ. σκία)] 
“Ἢ ϑάνατε ςς, τού, τότ, 248, 2:3, 2.4, 261. Οοπρὶ. (ΑἸοχ. ὧδ 56) 

ΧΥΠΙΙῚ. Αδικον δὲ] ἄδικον γὰρ ΑἸεχ. ἴΑδικον δὲ ἐδὲν ἦν] 7πὶ- 
φμίϊας πμλία ἐγα! ει. 1ᾳῖ. δὲν ἦν] α ἦν ΑΙ4, ἐν χερσί μοι] εν 
χείλεσι με 4.2. ἧς 

ΧΙΧ. ΓΆ] γηϑδὲιιο. Γη-- σαρκός μου] Τανγα πε ορετίαέ (ιβεγ 
“ακρωΐπεπε σαγαὶς πε ει 1. μὴ ἐπικαλύψης} μὴ εἐπικαλυψαι 

:ού, (148. οοττ. υἱ 'π Εἀ.) 355,2 94, 26:. Οοπιρὶ. μη καλυψης 249. 
ἐφ᾽ αἵματι) α ἐφ᾽ ΑΙά. τῆς σαρκός μου] α τῆς ΑΙεχ. τῇ χραυγῇ 

Μ5] τὴς κραυγης μα {Π| ἐς, τόο, 249. 
ΧΧ, Καὶ νῦν δι] “Ἐ ἐγὼ 1τ47.Ψ Ἔ ἐρω “τό. ἐν ὡρανοῖς] ἐν 

πραχῳ 2.3. ὁ μάρτυς μου] μρρεῖ μον ἴῃ οἰδγαδς. πιλϊποῖς Αἰἷοχ. οβ 
εὶς νισμς Υὶ εἰ. 1.3ϊ. ὁ δὲ συγίςωρ μου] και ὁ συνιξὼρ μου 249. ὁ 

δὲ συνιξὼρ μοι 4:4. εἰ εοπιεέμε πεσες Ν'“ εἴ. 1κΑϊ. 

ΧΧΙ, εείξ οοπι. ἰηῖερτ. ΟἸγίοίξ, νἱ. 269. ᾿Αφίκοιτο] αφι- 
κοιτοὸ δὲ ̓ξ, 110, 137.) 138, 139) 1475) 16ο, 2ς1, 25 ς, 2:6, 4ς8. ΑΙά, 
μου ἡ δέησις] ἡ δεησις μου 449. ΑΙεχ. ἔναντι δὲ δια. δὰ ἔῃ. ςοπ.} 
εἰ ἀπίς εοπ ῥεζζκη ἐὐως αἰ 111. ὁσίας πεμς. Ν εῖ. 1,Δἴ. ἔναντι δὲ αὐ- 

18} ἐναντίον δὲ αὐτε ςς. τςαζοι) σαφεῖ 137, 138, 130, 147, 4:6, 
Δόο. ςασιᾶζοι 2:8. ςαξοι Οομρὶ. γάξαι Αἰεχ. τ μ8 ὁ ὀφϑαλ- 
μός] ὁ ὀφϑαλμός μϑ ΑΙεχ. 

ΧΧΙ. Εἴη δὲ--- Κυρίου] δὲ) μαδἰοείεῦ, ΟἱΤ σαν ὌΝΩΝ γαῖ. [1μἴ. 

ἔλεγχος} Ὀγϑεπηῖτε. ὁ 240. ΑΙεχ. ὄνδρ!}] με ΠΙ. ἔναντι Κυρίου) 
ἐναντιον Κυρις τοό, τς), 1ύο, τότ, 248, 249, 2 59. Οομρὶ. ΟΒιγίοί. 

Ι, εἰ, καὶ υἱῷ] καὶ νιος 1, 2.9. καὶ υἱῷ ἅς. δὰ ἔπ. ςοη.] 
μδρεῖ ἕὡῷὉ δξ Δίεχ. μεμ Μ]ιμς ἀονεῖπις σα ργοχίρεα ψμεπα. Ὗ εἴ. 1,Δϊ. 

ἀνϑρώπε} ανϑρωπὼ τ47.,. 26. 
ΧΧΠῚ. "Ἔτη δὲ] αὶ δὲ 2:τ. ετὶ δὲ 2.2. τη δὲ ἀριϑμητὼ 

ἥκασιν] Ζήκηὶ ἐπὶρι ΣΙΒΕΝΗΤΟΙ: οποωπὶ »αἰλὶ Νεῖ, 1,Δῖ. ἥχασιν»] 

ἡκᾶσι μοι 1:7», 249, 2.4. ἥχεσίν μοι ΑΙεχ., ὁδῷ δὲ ὅζο. δὰ ἤη. 
οοπ.} εἰ ναι, φμα ποὴ γευεγίαν, ἱπρνεάϊαν.  εῖ. 1,Δῖ. ἱπαναφραφή- 

σομα!} αἀναφραφησομᾶι {ςγ) 1 57. 249. πορεύσομαι!) πορεύημαι 
Ο(οπιρὶ. 

Ι. Ηος οδριιΐ δἀϊυηγίίυγ ῥγοοοάεηι πὰ ἘΔ. Αἰάδϊηα. Ὀλέκο- 

κατέξδαλλόν με 

Πεσώρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί με, “σεπολιόρχημαι μεγάλως ὑπὸ πτάν- 7 
Θαῦμα ἔσχεν ἀλησινὲς ἐπὶ τότῳ, δίκαιος δὲ ἐπὶ τσαρανόμῳ ἐπαναςαίη. Σχοίη δὲ πιςὸς 

Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ τπιάντες ἐρείδετε χαὶ 

μα!] ἐλκομαι ξ ς. ρΓοηῖ. φονευομαι τοῖς λογισμοις 4:6. 
κομαι--τί ποιήσας ἰῃ ᾿ουι. ἴε4.] Διοίξεὶ σρίμαίας (δίγέμε : ογο πὲ Μρε- 
ἐϊαν, εἰ πον κομ πρὶ! σελὶ; ῥγέσει αὐἰλίόεο σε ἰαδογε. Εὲ φεὶ ζεοὶ ἢ 

ει. 11. δέομαι δὲ] α δὲ ττο, 27. 
11. Λίσσομαι] αἰσσομαι ςς. ελισσομαι τόο. καὶ τί ποιήσας] 

Ὀλές͵ 

15. 

16. 17. 

18. 

10. 

20. 21. 

καὶ τὶ ποιήσω ςς, τού, 110, 137) 138, 130.) 147) 17) τόο, τότ, 448, ΧΑ. 

440, 330, 5ς2,) 253, 2.4)2ςς, 26,27) 28, 49, 260, 26:. (ομρῖ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. ἔκλεψαν δὲ] α δὲ 2Ζ.ο. μιγαιὶ ἕω Νεῖ. 14, ἴἔκ- 
λεψαν δὲ ὅς. δὰ ἤπ. οοπι.} ἔκλεψαν δέ μου ἀλλότριοι τὰ ὑπάρχοντά 
μου, (ουπὶ με Ῥτίγαο ἱπίοσ ὑποο8, οὗ Αἰξετο μὸν ἴῃ οἰαγαῦῖ. παΐποτς) 
ΑἸεχ. τὰ ὑπάρχοντα) τάδε ὑπάρχοντα ΑΔ. τα ὑπάρχοντα 
ἀλλότριοι] αλλοτριοι τὰ ὑπκαρχοντὰ 249. ἰηΐεξ νος. ὑπαρχοντα εἴ 
αλλοτριοι εἰξ ἰλοιηά αιδίυογ οἰγοὶτος ΠΙτεγασιτη οὐ] ταίιγα 2 ς2. 

ΠΙ. Τίς ἔριν ἄο. υἱχυς δὰ ἤπ. οου. ς.} μαρεῖ (ὦ κξ Αἴεχ. 
συνδεϑήτω) συνεσϑήτω 68. 

ΙΝ. ἔκρυψας] ἔκρυψαν 111, ςς, το, 128, 1:7, 1όο, 1ό:, 48, 
441) 252) 2:4) 255) 259, 261. Οοἴρ. οὐ μὴ] ἐν μη 1Π.. ὑψώ- 
σῃς} νψωσεις 1ς7, (248. ςοιτ. ἴωρε. [π. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 20, ας1) 4 ςΔ. 

Ψ. ἀναγίελε!  αναγίελλει 137) 139) 147) 251) 4ςς, 26, 260. 
ΑΙ4. αναγίελη 138. κακίας] κακιᾶν 2.4. ὀφϑαλμοὶ δζς. δά 

Άη. σοῃ,.} εἰ ον (υρεγ Μ]ἰον ογμπι ἐαόκεγμηε, Ψεῖ, [Δϊ. ὀφϑαλμοὶ 

δὲ] -Ἐ μου τοό, 110, 137», 138, 1305) 147, 147, 1όφ, τότ, 448, 440, 
591, 2ς2, 8:3, 5:6, 2:6, 250, 260, 46:. (οιρὶ. (ΑἸεχ. ἱπίεσ υηςοβ.) 
Ἔ μοι 5το. ἐφ᾽ υἱοῖς] ἐπὶ νιξρ 58» τόο, 249ς. -Ἑ αὐτῶν ΑΙοχ. ἱπ 
οδαγαέϊ. πὐῖποσο. ἐτάχησαν) ἐτάκητο (ῆς) 46:1. 

ΝΙ. Ἔϑε δέ μὲ] εθκ δὲ με 147. βαθεῖ δὲ ἴῃ σἤλγαθς. αὐΐποτε 
ΑΙεχ. ϑρύλλημα] ϑρυλημα 1ςγν τόο, τότ, αςο. Οοπιρ. ϑρύλ- 
λημα ὅς. δὰ ἤη. ςου.} ἐπ ἰοψωείανε παιοκίδες, εἰ ἐκ τω 116 ἀἰφυεηὶ, 

γεῖ. 1.21. ἐν ἔϑνεσι] α εν 249) 251) 252. γέλως δὲ αὐτοῖς ἀπέ- 
ξην] καὶ ἀπέξην αὐτοῖς γέλως ΑΙεκ. ἀπέθην] ἐπέδην ΑἸά. 

ΝΙ1. Πεπώρωνται---ὀφθαλμοί μον] αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηοά, τς). Οὖ- 
“υγακὶ βιπὲ αὐ γα οεμδὶ νοὶ, Υ εἴ, 1.2. Πεπώρωνται γὰρ] ττεπορων- 
ται γὰρ τιον 137, 28, 2:1. α γάρ 2:7. τεπήρωνται δὲ ΑἸεχ. 
πὸ ὀργῆς] -᾿ σε ΑΙεχ. ἱπίεῦ ὕποοθ. τσεπολιόρχημαι!] πεπολιορκῆ- 
μαι δὲ 24 δὲ 5349. Ργϑευντι καὶ ΑΙεχ. εἰ ἐχραρπαῖμς (έπε ν᾽ εἴ. [χῖ, πι- 
πολιόρχημαι ὅς. δὰ ἤπ. οοπ).] α 147, χςό. μεγάλως ὑπὸ ᾿σάντων)} 
ὑπὸ τυάντων μεγάλως Αἴεχ. 

ΝΠ. Θαῦμα] ϑαυμα δὲ (ὅτ. δὲ ἱπίετι, ἃ ῥχίπηα τ.) 259. 
Θαῦμα---ἐπὶ τότῳ] Εἰ σεται! μαι ψρεν ἀσε νέγασες Ν ει. 141. ἐπὶ 

᾿ φάτῳ] ἔπι τδτοις 1οῦύ, 110, 1379, 138, 130» 147, 147, 16ο, 16:1, 248, 

440, 2ζ0, 231, 242) 23) 2ζ4) 2.3 2:6, 2ζ7, 2.8, 2ς9,) 260, 26:. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ὀίκαιος δὲ δτο. δὰ βη. οοπι.} δικαίῳ γαρ πταρα- 
γομιος ἐπα νερ 11. τωῆμ: σκίενε (μβεγ ἐπί μεέζεν ΝΗ γε: 1δῖ. 
ἐπὶ παρανόμῳ] ἐν ταρανομω τού, 26:. 

ΙΧ. Σχοίη δὲ---ὁδὸν] Εἰ οὐνίπεαι Μαεὶὰ οἱαε αι γεῖ. [μἰ.Ψ 
τιρός] ὁ ὃ τιφος 138. καϑαρὸς δὲ] καὶ ὁ καϑαρὸς ΑΙεχ. χεῖρας} 
χερσὶν ΑΪοχ. 

Χ. Οὐ μὴν---δῦτι δὴ] Οκαργοῤίεν ὁνεπός εομοεγλἑ πεμὶ δ’ φρνΐς; 

Ψψει. 1.21. Οὐ μὴν δὲ] α δὲ τς. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ] ἀ μην δὲ" αλλα 

᾿ ῬΈΣ 

22 



Ι Ξϑᾷ Β. 

κεφ. ΧΥΊ.. 
τι. δεῦτε δὴ, οὐ γὰρ εὑρίσχω ἐν ὑμῖν ἀληϑές. Αἱ ἡμέραι μου “παρῆλθον ἐν βρόμῳ, ἐῤῥάγη δὲ τὰ 

12. 13. 

14. 

ἄτι 

16. 

ΚΕΦ. 
ΧΥΠΠ. 

"Ν 

8. 9. 

10. 

11. 11. 

13. 

. 

ἄρϑρα τῆς χαρδίας μου. Νύχτα εἰς ἡμέραν ἔϑηκα, φῶς ἐγγὺς ἀπὸ προσώπου σχότες. Ἐδν 

γὰρ ὑπομείνω, ἄδης με ὃ οἶχος, ἐν δὲ γνόφῳ ἔσρωταί μου ἡ ςρωμνῆ. Θάνατον ἐπεκαλεσάμην 

πατέρα μου εἶναὶ, μητέρα δὲ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν. ΠῈ ὅν μου ἔτι ἐςὶν ἡ ἐλπὶς, ἢ τὰ 

ἄγασά μου ὄψομαι ; : Ἢ μετ᾽ ἐμδ εἰς ἄδην χαταξήσονται ; ἢ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χόματος χαταδη-- 

σύμεσα ; 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυζχίτης, λέγει, Μέχρι τίνος οὐ «ταύσῃ ; ἐπίσχες, ἵνα χαὶ αὐτοὶ 
,. λαλήσωμεν. Διατί, δὲ ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήχαμεν ἐγαντίον σου; Κέχρηταί σοι ὀργή" τί 
γὰρ ἐὰν σὺ ἀποϑάνης, ἀοίχητος ἡ ὑπ ἐραγόν; ἢ χαταςραφήσεται ὅρη ἐκ ϑεμελίων; Καὶ φῶς 

,. ἄσεδων σδεσθήσεται, χαὶ ἐκ ἀποξήσεται αὐτῶν ἡ φλόξ. Τὸ φὼς αὐτᾶ σχότος ἐν διαίτη, ὁ δὲ 

λύχνος. ἐπ᾿ αὐτῷ σξεσϑήσεται. Θηρεύσαισαν ἐλάχιςοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτᾶ" σφάλαι δὲ αὐτῷ ἡ 

βελῆ. 
᾿ 4 ΄ 9 9 2: Α, ρο 

φαγίδες, χατισχύσει ἐπ᾿ αὐτὸν διψῶντας. 

Ἐμξέδληται δὲ ὁ πᾶς αὐτῇ ἐν παγίδι, ἐν διχτύῳ ἑλιχϑείη. 

αὐτῷ ἐπὶ τρίδον. Κύκχλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι" «πολλοὶ δὲ περὶ πόδα αὐτῇ ἔλθοισαν Ἔν 
λιμῷ ςενῷ" πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμαςαι ἐξαίσιον. Βρωϑθείησαν αὐτῇ χλώνες “ποδῶν, χατέδεται δὲ 

(ᾶς ἱπιετρυπϑ.) 2ζ5. ἀλλὰ τᾶντες) αλλα πάντως το. ἐρείδει. 
τε) οφιλονεικεῖ (Ης) τού. τηᾶσρ. δῷ αἱ. τΏ. εριδετε 'ςο. καὶ δεῦτε 
δὴ] ροπὶς ἴῃ πιῶτσ. 2ο. βαθεῖ δὴ ἴῃ οπιαγαδς. πύποτς ΑἸεχ. καὶ γὰρ] 
αδὲν γαρ τς. 

ΧΙ. Αἱ ἡμέραι μου] καὶ ἡμέραι μοὺ 11}. 

ΠΠ| ττὸν, 137, 139») 147) 2:6, 4 ς7,) 46ο. Α΄. 
ἐανοἑαἰίδι Ν εἰ. 1,Δϊ. 
εϑἤραρε: οοΥ αἱ: τεεὶ. Ἰυϊά, 

ΧΙ. Νύκτα] νυχτὰ δὲ 1340, 147, 4.6. τὴν νύχτα Ομ γίοῖ. νἱ. 
46ὅ. Νύκτα εἰς ἡμέραν ἔϑηκα] Νοΐονε ἐπ ἀΐσπαε ροίκεγκαι Υ εἰ. 1δῖ. 
ἤϑηκα] ἔϑηχαν ΑΙεχ. τόϑεικε ΟΒιγίοβ. 1. οἰ. φῶς δα. δά μαι 
«ογ8.] α ΟἸγίοίς 1. οἷς. " 

ΧΙΠῚ. Ἐὰν γὰρ] κα γαρ 1ς7. καὶ ἐὰν γὰρ ΑΙά. Εὰν γὰρ 
ὑπομείνω] δὶ υβίαμετο νει, [δι. 
πε πιεα; Ἰοϊά. ἔν δὲ γνόφῳ δτο. δὰ πῃ οοαι.} α ΟἸυγίοῖ. 1. οἷς, 

ΧΙΝ. Θάνατω)] γὰρ Ομγίο. 1. εἴ, ἐπεκαλεσάμην] προσ-- 

ἐκαλέσαμεν (11. εχ οοισ, ἔργα 1ἰω. δὸ 4]. τ.) 240, 2ζο. ΑἸά, ΑἸεχ. 
ἐπεκάλεεα Οἰμεγίοῇ. 1, οἷ. ιατέρα μου εἶναι] ραίγενε τηδεπι Υ εἴ. 
1αι. μητέρα δέ μου) -ἰ- εἰναι τότ, 448. Οοἴωρί. μητέρα δέ μου 
καὶ ὶ ἀδελφὴν] ματέρα δὲ ἀδελφήν με ΟἸγίοῖ. 1. οἰξ, 

ΧΥ͂. Πε ὄν--ἰλπὶς} θκις οἹ επὶσε πεὶ γα (ῥες ἢ Νεῖ, 131. με 

ἔτι] α τι 55), 1ού, 1379, 138, 130, 147», 1579 τόο, τότ» 248, 4.0, 251) 
845, 25.,30,: 46ο, 26:. Οοχαρὶ. μοι ἔτι ΑἸά. ἐξρὶν ἡ ἐλπὶς] ἡ 
139, 256. κα ἐρὶν ΑΙεχ. τὰ ἀγαϑά μου} α μου το6ό. ὄψομαι) 
«Ἐ τι 40. (ΑἸεχ. ἱπῖες πηοοϑ.) 

ΧΥῚ. Ἢ μετ᾽ ἐμπ---καταξήσοντα!} αὶ οἵπὶ ἱπέετηηοθά. ο. Ἢ 
μετ᾽ ἐμϑ ἄς. δά ἔῃ. σοι). “ἴμε σιέσμσι αὐ ἰηζέτος ἀείεεκάει ἢ Ν εἰ. Ἰ.λι. 

εἰς ἄδην} εἰς αδὸυ αότ. εἰς τὸν ἄδην ΑΙεχ. καταβήσονται] κατα- 
δησεται τοῦ, τότ, α6:. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἢ ὁμοθυμαδὸν ὅτε. δὰ ἤη. 
φοιλ.} μδδεῖ ἣν κα Αἰεχ. καταξησόμεϑα) ἀμ ἀν 254. 

ἐν βρόμῳ] εν δρομῳ 
ἐν βρωμω τοῦ. ἐπ εα- 

ἐῤῥάγη δὲ ὅτς. δὰ θη. σοτῃ} σὲ οοπου δ μεμα 

1. Οδρ. ΧΙ]. ἴῃ Ἑά. Αἰάϊμα. βΒαλϑαϑ] Βαλδας ΠΙ. 
Π. Μέχρι τίνος οὐ πταύσῃ;] Οκονίγεε ποι εν ᾿σείμμγπμς ἢ Ν εῖ, 1,λῖ. 

ἐκίσχες] εοὐΐδε ε Ἰθϊά. 

ε{ ΠΙ. Διατί δὲ] α δὲ Π, 54, 147, 349,30. Οοτρὶ. δὲ βἀάϊειτ - 
ΡΓᾺ ἴἴπ. Ὁ. 4]. πγ. 248. ἱνατί δὲ ΑἸεχ. ὥσπερ τετράποδα} ὥσπερ 

τετράποδας ΑἸά. σεσιωζήχαμεν] σεσιγηκαμεν 261. ἐναντίον σ5] 
᾿ ενώπιον σὰ (τότ, 248. πιᾶηρ. υἱ ΕΔ.) Οοχηρὶ. 

Ιν. Κέχρηται!] Ρυβετηῖε, διαρπαζων ψυχὴν αντε ἐν ϑυμω αὐτὰ 
τοῦ. ῥγεευίς. διαρπαζων ψυχὴν αὐτὰ 46ι. Κέχρηταί σοι] πέχρη- 
ται δὲ σοι 2Ζζο. κέχρησαι δὲ σν 4:4. κέχρηταί σε Οοτηρί. κέχρησαι 
δὲ ΑΙεχ. Κέχρ. σοι ὀργη] “Ἄῤμείμιγ ἐς ἱγαενπάία ; Νεῖ, 1,Δῖ. ὀργή] 
ὀργὴ ((ς) 137, 138. τί γαρ--οὐπ᾽ ἐρανόν] «νἱά ἐπὶ ἢ (αὶ ἐπ πιογέμν: 
κοῖς Λιδ εαΐο ποι ἀαδίίαόίέμν Ν εἰ. 1,Δϊ. ᾿ ὑπ᾽ ἐρανόν] Ἔ ἐςαι 1], 

68. Αἰεχ. ΑἸ 2ςο. ὄρη] ἡ γη ΠῚ. ἐκ ϑεμελίων} ἐκ ϑεμελίιου 
430. 

Ψ. Καὶ φῶς] ισϑι τότ. πιᾶγρ. ισϑὲε οτι 248. τηᾶτς. ροπὶ νἱάεζμς 
ισϑι μιὸ χαὶι, νεΐ ροῖΐυβ ργαεπιία. Καὶ φῶς ἀσεδ. σξεσϑήσ.} Ζεα 
ἐπερίογμνι ἐχβέπγπειιγ. Οτρεη. '. 226. σβεσθήσεται] σδέννυται 

ἄδης μου ὃ οἶκος] ἰηγετὶ ἐγκηαὶ ἶσ-ς 

, κατέδεται δὲ] « δὲ τού, τόο, 249. 

Αἴδαη, ᾿. 226.5Ὀ. καὶ οὐκ ἀποξήσεται δος. δὰ ἔπ. σοπ1.} πες (οἱεπαῖε: 

δὲι βανανια ἕογαπι. Ν ει. 1.41. ἀποδήσεται) αναθϑησεται 4.4. ΑἸεχ. 
αὐτῶν] α 147. αὐτὰ ΑἸεχ. 

ΝΙ. Τὸ φῶς] τὸ δὲ φως τού, 26ι. 
Ἔγ ἱεμεῦνας ἐπ ἄονο Ν εἴ. 1,Αἵ. 

τότ, 48. (οπιρὶ. 
ἑαδεγπαςμΐο ἡ δίας ΜΡ. 

8 (οὐϊοοβ δεγρὶὶ, 
ΝΠ. Θεηρεύσαισαν) ϑηρευσειαν 249. ΑΙεχ. Θηρεύσ. ἐλώχι- 

φοΙ] Οαρίση ἐπβγνεὶ Υ᾽ εἴ. ΤΑ, ἐλάχ. τὰ ὑπάρχ. αὐτῷ} αὐτὸ τὰ 

νπαρχ. ἐλαχιξοι 249. τὰ ὑπάρχ. αὐτῇ ἐλάχιςοι Αἰεχ. τῶ ὑπά 
χοντα αὐτι] τὰ ὑπαρχοντα αὐτῷ ἀζο. σφάλα!] σφαλαιρὰ (βο) 
ς .Σ Ἰδθελ ει δὲ] καὶ σφαλείη ΑἸεχ. 

᾿Εμδέθληται δὲ] ἐμδληϑειη δὲ τού, 137, 138, 130, 16ο, 
νη ἐν 2ζ27 2.4) 46) 26ο. Οομπρὶ. Αἴεχ. ἐμδληϑειη 110, 147) 
549,361, “ό, 2.7) 4.8. εκδληϑειη δὲ2το. ἐν δικτύῳ] ργαιηΐῖ. 
καὶ Αἰεχ.). ἐν δικτύῳ ἑλιχϑεέίη] αὶ ας). εἰ ἐπ γος ἐηρὶἰοαδέμων, Ν εἴ, 

Τὸ φῶς---διαίτῃ] κα εἶκε 

αὐτξ] αὐτω ἐξα! τού, Ζόι:. αὑτοῖς 

ἐν ϑιαίτῃ} -ἰ- αὐτὰ τού, 249, 261. ΑΙεχ. ἐν 
ὃ δὲ λύχνος] -Ἐ αὐτὰ ΑΙεχ, καὶ λύχνος 

121:. ἐἑλιχϑειη) ψαρευϑειη τού. πιᾶγρ. 8Ὁ αἱ. πγ. εἰλιχϑείη ΑἸοεχ. 
"Ἔλϑοισαν----σαγίδες} λα οὔπὶ ἱπιετιθά, τς). Ἔλϑοισαν 

δὲ} ελϑοιεν δὲ Π], 249. κα δὲ 2:ο, 22, 2.9. ἐπ᾿ αὐτὸν 19] ἐπ᾿ αυ- 
τὰς το. επ᾿ αυτες όι. πποᾶαγίδες] -Γ χυχλοϑὲν 249, 2.4. τα- 
γίδες κύκλοϑεν, καὶ (ουπιὶ κύκλοθεν, καὶ ἱπέεγ πποοβ)ὴ ΑἸεχ κατι- 
σχύσε!] κατισχυσεσιν ΠῚ. κατισχυσαι τόθ. κατισχ. ἐπ᾽ αὖτ. 
δι ψ.} βαθεῖ Ὁ κΚξΚ. Αἴεχ. α δεῖ. 181ι.. διψῶντας} διψωντες ΠῚ. 

Χ, Κριρυπῖα!.] - “δὲ τοό, 137» 130) 147, 157», 16ο, τότ, 340, 
ὥζο, 2ςῖ, 252, 253) 256) 2:6, 2 (9, 56ο. Οομηρί. Αἰεχ. ἐν τῇ γῇ] 
α τῇ 2:9. Μέρεγ Ἰενταπ δ ει. 1.Δῖ. καὶ ἡ συλ. ὅζο. δὰ ἤη. οοπ,.] Πᾶ- 
δεῖ (00 κξ Αἴεχ. αεῖ. 12. ἢ σύλληψις} ἐργαλύων τυιάνων ζοὼ 
(ἢς) τοῦ. πιᾶγρ. δὃ αἱ. πΞ.0 ἐπὶ τρίθον] ἐπι τριδων 11, Π], τού, τ το, 
137), 130) 1479) 1.7, τόο, τότ, 448, 2ς1, 23, 234) 5.6, 2ς7, 2.8, 

4ζ9,) 26ο, Οὐοπηρὶ. ΑΙΔ. ἐπιτρίδων (ες) 20ο. ἐπὶ τρίδον. Κύκλῳ 
ὀλέσαισαν] ἐπὶ τρίδον κύκλοϑεν. Καὶ ὀλέσειαν (ουπι καὶ ἰπίος ποο6) 
ΑΪεχ. 

ΧΙ. Κύκλῳ---ὀδύναι } αὶ εὐπὶ ἱπίεττηθά. 2.8.  Κύκλῳ ὀλέσαι- 
σαν] κυκλωσαισαν τόοθ.υΎ ὀλέσαισαν) ολεσαιεν ὅ8.(. πολλοὶ δ] 
τποολλὼν δὲ 111. κα δὲ 2 0. 

1ού, 137) 139) 1475) 240, 20, 2:2, 2.3, 2ςς) 26, 4:7, 2 (8, 2 ς0, 
46ο, :61:. Αἰά. (Αἴοχ. εὐπὶ αὐτῷ ἴῃ οπαγαᾶ, τηΐποσθ.) ἐπὶ τσοϑα αὐΐκ 
τόο. ἔλϑοισαν] ελϑοι 111. ἐξησαν τς7. κα 29. 

ΧΙΙ. Ἐν λιμῷ φενῷ]} μαρεῖ ἐν ἰπ σμιαγας, πιΐθοσγε ΑἸεχ. 
μα δὲ] και στωμα 540. Αἰεχ. αὐτῷ] α 55. αὐτῶν τοό. αὐτα 
1:30, 22, ,,τ6. ἡτοίμαςαι] ἑτοίμαςαι ς 5. ἡτοίμαςο Αἰεχ. ἔξαί- 
σιον]} δικαιον τοῦ. πιᾶγρ. Ὁ αἱ. τη. 

ΧΙ. ΒρωἹθείησαν] - δὲ ςς, τού, 137, 139, 147», 157) τότ, (448, 
ὥρτὰ ἢἴπ. δ αἱ. πι.)} 2499 2ς0,) δξῖ,) 2ς2) 24), 2ςς, 2.6, 4ς8, 2ζ9. 

“ φΦῷ 

Ὥτω- 

Οομρί. ΑἸΔ. κλῶνες τοοϑὼῶν}] κλονες τοδὼν τόο. ἡμῶν ἐσποδῶν 
(809) 2.το. -Ἐ αὐτῷ 8 Οοαϊοες δεῖ. γα ρεάμν εκ: Νεῖ. 1.3ῖ. 

κατέδεται δὲ ὅτε. αἀ ἔῃ. Του. 

εἰ ἀευογεί ἀἴξζοτα εἦν: πιογι. ) ει. 11. αὐτῷ τὰ ὡραῖα] τὰ ὡραια αν- 

ΟἜλϑοισαν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν 
Κέχρυπ]αι ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτᾶ, καὶ ἡ σύλληψις 

τιρὶ πόδα αὐτῷ} τιρι πτοδας αὐτὰ ξ τ, 



Ι ὦ Β. 

3 96 Ὰ, ες φρο Δ Ξ 

αὐτὸ τὰ ὡραῖα ϑαγατος. 

σιλικῇ. 

νείῳ. 
ἃ", 7 ϑ Ὃ 93 ξζ΄ ὃ 9 [ἰυ ας εἐ.νς» ὍΝ 9 Ὁ 3) αὶΙ: ξζ΄ 9 φ΄ 

Τὸ μνημόσυνον αὐτῇ ἀπόλοιτο ἐχ γῆς, χαὶ ὑπάρξει ὄγομα αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω. 
.»ν 2 2 3 δΦ 9 ο΄ 5γ8ᾺΝ ζ ̓ 3 “,ε»"» 

Οὐχ ἕςαι ἐπίγγωςος ἐν λαῷ αὖτ, δὲ σεσωσμένος ἐν τῇ ὑπ 
᾿ ᾿ 4 

9  » [ω . 9 ἢ 74 φΦ, » 5 9 ὋὉ 39 », “ ΄ 

Αλλ' ἐν τοῖς αὐτξ ζήσονται ἕτεροι" ἐπ᾿ αὐτῷ ἐςέναζαν ἔσχατοι, πρῶτες 

Οὗτοί εἰσιν οἱ οἶχοι ἀδίκων, ὅτος δὲ ὁ τόπος τῶν μὴ εἰδότων τὸν Κύριον. 

ΦΝ, 3 : Ἁ 9.ϑ . , 

σειεν αὐτὸν ἐχ φωτὸς εἰς σχότος. 
ϑρανὸν ὁ οἶκος αὐτᾶ. 
δὲ ἔσχε ϑαῦμα. 

"τ 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἰὼ 

γοῖς ; γνῶτε μόνον ὅτι ὁ Κύριος ἐποίησέ με ὅτως. 
Ναὶ δὴ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλαγήϑην, πσαρ᾽ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται τολάνος" λαλῆσαι χείσϑέ μοι. 

74 Δ. 9 » ᾿Ὰ Ἂ ’ 4 ἰδ "ς 3 3»ϑ,β,μΜΕἃ ἰϑὲ 

ἑήματα ἃ ἐκ ἔδει, τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται χαὶ οὐκ ἐπὶ χαιρδ. 

ΚῈ Φ. ΧΥΊΠ. 

᾿Εχραγείη δὲ ἐχ διαίτης αὐτῷ ἴασις, σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βα- 
4 

Κατασχηνώσει ἐν τῇ σχηνῇ αὐτῇ ἐν γυχτὶ αὐτϑ, χατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτξ' 
ε ᾽ ς« εἴ 3. “ὁ ΄ . 2) “ Φ ΡΘ Ν 3. 9 
Ὑποχάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτῇ ξηρανϑθήσονται, χαὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται ϑερισμὸς αὖτϑ: 

᾿Αχώ- 

δ, λέγει, Ἕως τίνος ἔγχοπον “ποιήσητε ψυχῆν μου, χαὶ χαϑαιρεῖτέ με λό-- 
Καταλαλεῖτέ μου, οὐχ αἰσχυνόμενοί με ἐπί- 

Ἔ δὲ ς“ὩὍὨΜὌἪ 2» 9 "ἡ" . 
α ὁε, ὅτι ἐπ᾿ ἐμοὶ μεγα- 

λύνεσϑε, ἐνάλλεσθε δὲ μοι ὀνείδει. ΤΓγῶτε ἂν ὅτι Κύριός ἐςιν ὁ ταράξας, ὀχύρωμα δὲ αὐτὰ ἐπ᾽ 
ἐμὲ ὕψωσεν. δὲ γελῶ ὀγείδει, οὐ λαλήσω" χεχράξομαι, χαὶ ὀδαμᾶ χρίμα. Κύχλῳ σεριῳχο-- 

δόμημαι, καὶ οὐ μὴ διαξῶ" ἐπὶ πρόσωπόν μου σχότος ἔϑετο. Τὴν δὲ δόξαν ἀπ᾽ ἐμᾷ ἐξέδυσεν, 
Φ φι Ἂ, 74 9Ἀκ ἰων φ,΄ 74 [4 νι ὦ «44 ἣν 

ἀφεῖλε δὲ ςέφανον ἀπὸ χεφαλῆς μα. Διέσπασέ με χύχλῳ χαὶ ῳχόμην, ἐξέκοψε δὲ ὥσπερ δένδρον 

του 11, ς 5, 68, τόο, (3. τὰ ὡραῖα} τὰ ὥμια ΠῚ. ϑανατος] 
Ῥταπιῖι. τρωΐμος 249. 

ΧΙΝν. Ἐχ αἀγεΐη δὲ---ἴασις Ἀμρραιμγ ὧς ῥαδίϊαοωδο ἐμ: Μαπίίας 

ει. 1.41. ἴασις] ορασις 2.3. σχοίη δὲ ὅτε. δὰ ἤη. ςοη). δἰ 2ε- 
με! εεηὶ πεοεξίας ἐσωμε τεραἶΐ:. Νεῖ, 1,21. αὐτὸν] αντων (εχ οοττ.) 
2:2. αἰτίᾳ] ὀργῇ (πιᾶτρ.) 448... αἰτίᾳ βασιλικῇ] καὶ αἰτία 
βασιλική τού, 249, 254, 2Ζ6ο. αἰτία βασιλική (Ώς) τ1ο, 1379 139». 
ιόο. ρῥγϑηῖ. καὶ δότ. (ΑἸΪεχ. ἱπῖεσ υποος.) 

ΧΝ. Κατασκηνώσει δίς. δὰ ἤη. σοπι. 164.} μΑθεῖ ων κχ Αἷοεχ. 

ἦν γυκτὶ αὐτΆ} ἐν σωματι αὐτὰ 1Π1. ρῥγαπιῖτι. καὶ ΑΙοχ. ἱπίεσ ὕῆοος. 
κατασπαρήσονται] κατὰ σπαρησεται 340. Αἴεχ. κατασπαρῆσον- 
ται ὅζς. αὐ ὅπ. οοπ).} α 1.7. τὰ εὐπρεπὴ αὐτῷ] αὶ τὰ 139, 147, 
4.6. ἈΪά.  ϑείῳ] ργρεπιῖζ. ἐν ςς) τού, 110, 137) 130) 147 160, 
249, 2:9, 251) 2ζ2, 453.) 214) 25 ς) 2.6, 2:7, 2.8, 20, 26ο. Οομῃρὶ, 
ΑΙά. , 26:. 

ΧΥΙ. Ὑποκάτωθεν) Νεφε καὶ 2490. ᾿Ὑποκάτωθεν δζο. δὰ 
ἢπ. οοπι.} μαδεῖ τὰ ᾿ξ. 548. αἱ ῥίζαι αὐτι} αἱ ριξαι αὐτῶν 2 9. 
καὶ ἐπάνωθ,, ἐπιπεσ.} εἰ ἀείμγψωσι σις Ν ει. 1,3ῖ. ἐπιπεσεῖται} ἐν- 

πεέσειται ςς. σισοιται 2ς)ῆ. ερισμὸς} ργριηϊ. ὁ τ6ο, 2 ς2. 
ΧΥΙΙ. ὠπόλοιτο! ἀπόλυτο (Ής0) 2ςο. απολλοιτὸο αξό. καὶ 

ὑπάρξει!) καὶ υπαρχει 11, 68, 110, 137», 139») 147, 1ς7ν τ6ο, 249, 
2ζ0, 2.2, 2:6, 4:8, 261. ΑἸά. καὶ υπαρχὴ ςξ. και νπαρζοι τοῦ. 
καὶ οὐκ ὑπάρχοι (οὐπὶ ἐκ (Ὁ κς ἱπ οἰιαγαέξ, πήΐπογε) Αἰεχ ὄνομα 
αὐτῷ] ἃ. ς 9 2.4. ονομῶ αὐτῇ αζο. ἐξωτέρω] εξωτερον ᾿ς. εξω- 
τερε τς). ἐξετέρον (ἢς) τόο. εξωτερων 2 ς3. 

ΧΥΠ͵Ὶ. ᾿Απώσεοιν)] ἀπωσοιεν τού, καὶ απωσειαν 440. (ΑΪεχ. 
εὐπὶ καὶ ἰῃΐες Ὡποο8.) αἀπωσειαν 29. ΑἈπώσ. αὐτὸν] Εἰ ρεϊίαίαν 
νει. 1,2. εἰς σκότος] - καὶ ἀπὸ τῆς οἰκεμένης μετώκισαν αὐτόν. 
(οπρὶ. 

ΧΙΧ. Οὐκ ἔςαι} ἀκ ἐξιν 4. Οὐκ ἔγαι---λαῷ αὐτῷ] Εἰ πον Λε 
εορ ποιοὶ διὲς ἱπ ρορεῖο (κο, Ν ει. 1.21. ἐκίγνωςος] ἐπιγνωσός (Π0) 2 ζο. 
ἐν λαῷ αὐτῷ] ἐν τῷ λαῷ αὐτὰ Αἰεχ. δὲ σεσωσμένος ὅζο. δὰ ἤη. 
ΠΟΙ. Ϊ πὶ γοί(αϊείατ Μιὸ αἷο ἀσπιῶν ες; δεῖ. 1.ιῖ. 

ΧΧ, ᾿Αλλ᾽ ἐν---ἕτεροι] δε ἐπ Ῥοραἷο ἐ7ει:2 υἱσαπὶ αἰετὶ, Ν εῖ. Γ 

ἐν τοῖς αὐτι} ἐντὸς αντε ΠῚ, ἐπὶ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτῳ δὲ τόο.ΎἩ ταρώ- 
τες δὲ ἴ ἐσχε ϑαῦμα) εἰ ῥγοζεγό: ᾿δημ νεγαομέμ. γεῖ. 1,δἱ. 

ΧΧΙ. Ῥοεῖῆ ςοπι. ἱπίερτ. ςς. οἱ οἶκοι] α οἱ τού, 147) 1 57, 16ο, 
τότ, 248, 240, 250, 251) 254,26, ς9. Οοιηρὶ. Αἰεχ. ὅτος δὲ] 
α δὲ 147, 2.6.Ἡ. ὃ τόπος] α ὁ ΑΙεχ. τῶν μὴ εἰδότων] τῶν μὴ Φο- 
δεμένων 249. 

1. Οαρ. ΧΙΠ ἱπ Ἐἀ. ΑΙάϊμΔ. Ὑπολαξὼν δὲ], δὲ 2:8. Οοηιρὶ. 
Ἰὼδ] ργαπιίε, ὁ 130. 

11. Ἕως τίνος] ἕως τότε Αἰεχ. ἔγκοπον] ἐκκοπῖον 249. ἔγκο- 

πον ποιήσητε] ζατἱραι; Ν ει. 1... ποιήσητε] ποιήσετε 240. Τοι- 
ἥσεται 2:ς. ψυχήν μου] τὴν ψυχὴν μου 139, 147» 1.97» 161, 349. 
Οομπηρί. ΑἸά, ΑἸεχ. Ομγγίοίξ. νἱ, 36ς. καὶ καϑαιρειτέ με] καὶ κα- 
ϑελεῖτέ με ΑΙεχ. καϑαιρεῖτε] σπεύδετε καταβαλεῖν 248. τηᾶγρ. 
καϑαρειτε2όι. λόγοις] λογισμοῖς ΟΒιγίοῦ. ]. οἷ, γνῶτε ὅζο. δᾷ 

 ἈΪεχ. 

γνῶτε μόνον--ἰποίησέ με] γνωτε 
ὅτι ὁ Κύριος] ΜΗ 4:4. ἐἔχοί. 

ἐποίησέ με ὅτως] 7ξοῖ! σεϊλὶ Λε. 

βη. οςοπ).} α Ὁ γίοῖϊ. ἴοο. εἶκ. 
οτι μόνον ὁ Κυριος ἐποίησε μοι 6:. 
ησέ με} ἐποίησε μοι τού, 29. ΑΪεχ. 
γεῖ. 1,Δϊ. 

ΠΙ. Καταλαλεῖτέ με] καταλαάλφιτε μὲ 137. Ῥγαγηΐι, καὶ ἃ ςᾳ. 
καὶ καταλαλεῖτέ με (ουπὶ χαὶ ἰπῖεσ ππο08)} ΑΙςχ. Καταλαλεῖτέ 

μου ὅτε. δὰ ἤη. οοπι.} Φειγαλίιῖη μῦς εἰ ποῖ ἐγμδείτἰδῖς ἑπομμεδεγε »εἰλὶ, 
γεῖ, 1Δϊ. ἐκ αἰσχυνόμενοί με] λα με τού, 157. αἰσχυν. με 

ἐπίκ.) αἰσχυν. με, καὶ ἐπίκεισϑε (ουπι με, καὶ ἱπίεγς ὕῃοοβ) ΑΪδχ. 
ἐπικεισϑέ μοι} ἐπίκεισϑαι μοι 1 ς7. Ργαεπιιε, χαὶ 249, 2ζ4. 

ΓΝ. Ναὶ δὴ] και δὴ 249. ΑΙ, Ναὶ δὲ--- ἐπλανήϑυν δεα οο, 
ψεγε ἐρὸ εἰταυὶ Νεῖ. 1Δ. ἐπ᾿ ἀληϑεας ἰγὼ] ἐγὼ ἐπ᾿ ἀληϑείας 

ἐπλανήϑην] τιπλανημαι 250. παρ᾽ ἐμοὶ δὲ] και ἐν ἐμοι 
ΗΙ, 249. κα δὲ τότ. καὶ ταρ᾿ ἐμοὶ ΑΙεχ. λαλῆσαι ἅς. δά ἔη. 
οοπ.}] παῦδεὶ ὅδ “Ὁ. ΑΙεχ. ῥήματα] ρήμα τού, 110, 137, 139, ., 
147, 137.) τότ, 248, 240, 2ςο, 2ζ1, 24, 253» 254) 255» 248, 2:0, ᾿ 
26ο, 261. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. με Αἰά. ἃἅ ἐκ ἔδει] ὃ πκ εδὲι τοῦ, 
1το, 147, 197, 348, 249, 20, Δςι, 2.6, 23, 4.4, ἃςς, 298, 3.50, 
46ο, 26:. Οὐοπηρὶ- ΑΙεχ. ἐκ ἔδει] οὐκήδει (ῃ5) τόσ. τὰ δὲ ῥή- 
ματά μ8] τὸ δὲ ῥῆμα καὶ κα τό μου (ᾶς; ες γλίυσα ἰσίυπὶ οἰγοῖτες {γ112- 
Βαγυ τ) 4.2. αϑὲε εό. ΑΔ, καὶ ἐκ ἐπὶ καιρξ] εἰ ποι (ιπὶ ἐκ ἱεμε- 
2ογε. ει. 1.λϊ. 

ν. Ἔα δὲ δος. δὰ ἢπ. οοἴ.Ἷ Οὰγ αμίδνε Ὅο: ἐπ "Ἶ ἐχαϊιαρεἰπέ, σὲ 

ἐχργούνατϊε πιλὲ ορργούτίμηι ἢ Νεῖ. 1δῖ. ἐνάλλ. δέ μοι] ἐναλλεσϑε με 
1ού. ἡ μοὶ 157. καὶ δὲ 2.4. ἐγελέσϑαί μοι (ἢ5) 261. ὀνείδει] 

ὄνιδος (ἢς) ςς. ονειδὴ (ζοττ. αἴ ἰα Εά. πὶ. ἐξοιηάδ.) στο. ρει. 
ἐν 1ς7. ὀνώδη (Β0) 16ο. 

ΨΙ. Γνῶτε ἦν}. ὃν οσότ. παρεῖ ὅν ἰῃ οἰιαγαέϊ. ταϊθῦεε Αἰεχ ὅτι 

ύριος]} οτι ὁ Κυριος 11, 110, 137, 157» το, 448, 20, 2:1, 54, ςξς, 
448. Οοπρί. ΑἸεχ. τι Κυριος ιο6. ὃ ταράξας] -[- με τοό, 449, 
2ς4, 4261. ΑΪεχ. ὀχύρωμα δις. δὰ ἔπ. ροῃ!.} εἰ υαλίκηε εν εἰγοα 
"πη. εἰγεμπαφαἶϊ. Ν εῖ, 1.Δϊ. 

ΝΠ. ἸΔῈ] Ὀἱ5 (οτῖδῖς 147. γελῶ] λάλω Π]1. λέγω ςς. γίάδον 
γεῖ. 1,ΔῖΞ. ὀνείδει] ονοιδὴ (11. εχ οοττ. δῸ αἱ. πι.} 68, 1οό, 1 ς7, τόο. 
ΑΪοεχ. οὐ λαλήσω] ῥταυηϊῖ. καὶ Π, ς ς, 68, τού, τ1ο, 137», 139, 

Ὁ 

147.) 1975 τόο, τότ, 248, 251) 252, 253, 254) 2ςς, 4ςύ, 357, 28, :- 
20, 26ο, 26:. (ογηρὶ. ΠΊΕ’ εἰ πον ἰοφμαν; Ὑεῖ. 1,δϊ. ἐδα- 
ΜΒ] κα καὶ ςς. ὑπῆν, “ἢ 

ΝΠ]. καὶ καὶ μὴ] καὶ αὶ μὴν ΑΙά. 

καὶ 

, ἃ 
ἐπὶ Ὡπρόσωπόν μ5} ἐπι Ὡροσ- 

ὠπὲ μου τού, 1ς7,) 161, 248. Οοπιρὶ, ἐπὶ δὲ ἀτραπάς με Αἰεχ. δε 
οἶα νι Ὑεῖ. 1Δῖ. 

ΙΧ. Τὴν δὲ---ἰξέϑυσεν] Εἰ ρἰογία νιε ἐχμὶ Ν εῖ. 1,δῖ. Τὴν δὲ 

δόξαν] α δὲ 240. τὴν δόξαν μον Αἰεχ. ΟἸ γιοῦ. 1. εἴ. δόξαν] 
δοξζαν μου τόο, 448. Οοπηρί., ὠπ᾿ ἐμὰ] ἐξ ἐμ ΟἸεγίοϊ. 1. εἶτ, 
ἐξίϑυσεν) ἐξεῖλε ΟΒιγίοῖ. 1. ε΄, ἀφεῖλε δὲ] καὶ ἀφεῖλεν ΑἸεχ. 

Χ. Διίσπασε--ὠχόμην] κα ουπὶ ἱπίεστηςά, ΟΒιγίοίς, 1. οἰ, Ξε 
ἀγαρὶν σις ἀπάίφνε, εἰ αὐίδε Ν ι. 1Δ1. Διέσπασέ με] διέσπασε δὲ 
μὲ τού, ττο, 137, 139, 147, 157. 16ο, τότ, 248, 240, 2ςο, 2:2, 2, 

248. Οοπιρί. ΑΙεχ. ᾧχόμην] 'πορεύομε καταλύεσϑε (8ς) τοῦ. 

. ͵- 



κε. ΧΙΧ. 

11. 12. 

13. 

14. 

1: 

16. 

17. 18. 

19. 

20Ο. 

21. 

22. 23. 

24. 

25. 

26. 27.- 

28. 29. 

Ι Ω. Β. 

τὴν ἐλπίδα μα. Δεινὼς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο, ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν. ὋὉμοϑυμαδὸν δὲ 

ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτῇ ἐπ᾿ ἐμοὶ, ταῖς ὁδοῖς μα ἐχύχλωσαν ἐγχάϑετοι. ᾿Απ᾿ ἐμδ ἀδελφοί με 
3 Ὁ“) 3 ’ ιετ. » » ’ 3 ’ γά ’. ΄ ΄. 

ἀπεφήσαν, ἔγνωσαν ἀλλοτριδς ἢ ἐμε" Φίλοι δὲ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν" Ου «προσεποιήσαντο 
ς 3 ζ4 [4 Ν ε 3 ἂν 3 ΄ ΄ ’ 9 » 4 ΄ 

με οἱ ἐγγύτατοί μα, χαὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελᾶάσϑοντό με. Γείτονες οἰχίας, ϑεράπαιναί 
τε μᾶ, ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν. Θεράποντά με ἐχάλεσα, χαὶ ἐχ ὑπήχεσε' ςύμα δέ μου 
97 ΗΝ Ν “,,»ὕ ' ΄ Ν , ἊΝ ΄ ΣῊ ε Χ 
ἐδέετο. Καὶ ἱχέτευον τὴν γυναιχᾶ μᾶ, προσεχαλδμην δὲ χολαχεύων υιδς ταλλαχίδων μδ᾽ Οἱ δὲ 

εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο, ὅταν ἀναςῶ, χατ᾽ ἐμδ λαλᾶσιν. 
ὃς δὴ ἠγαπῆχειν, ἐπανέςησάν μοι. 

ὀδδσιν ἔχεται, 

᾿Εδδελύξαντό με οἱ ἰδόντες με" 
Ἔν δέρματί μα ἐσάπησαν αἱ σἄρχες μου, τὰ δὲ ὁςὰ μα ἐν 

᾿Ελεήσατέ με, ἐλεήσατέ με, ὦ φίλοι, χεὶρ γὰρ Κυρίου ἡ ἁψαμένη μου ἐςΐ. 

Διατί με διώχετε ὥσπερ χαὶ ὁ Κύριος; ἀπὸ δὲ σαρχῶν μου οὐχ ἐμπίπλασϑε; Τίς γὰρ ἂν δοίη 
γραφῆναι τὰ ῥήματά μου" τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιδλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα" ᾽ν γραφείῳ σιδηρῷ χαὶ 
μολίξῳ, ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι ; : Οἶδα γὰρ ὅτι ἀένναός ἐςὶν ὁ ἐχλύειν με μέλλων, ἐπὶ γῆς 
᾿Αναςήσαι τὸ δέρμα μὰ τὸ ἄναντλδν ταῦτα' παρὰ γὰρ Κυρία ταῦτα μοι συνετελέσθη, ΧΑ ἐγὼ 

ἐμαυτῷ. συνεπίςαμαι, ἃ ὁ ὀφϑαλμός μου ἑώρακε, χαὶ οὐχ ἄλλος, πάντα δέ ει συντετέλεςαι ἐν 

χόλπῳ. Εἰ δὲ χαὶ ἐρεῖτε, τί ἐρδμεν ἕναντι αὐτξ, χαὶ ῥίζαν λόγε εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ; Εὐλαξή- 

τοᾶσῷ. ὩὉ αἱ. π. ἐξέκοψε δὲ] διωρυξεν 248. πιᾶγξ. ὥσπερ δίνδρον] 
ὡς ἐπ! δενδοε (πιαγρ.) τό τ) 248. 

ΧΙ. Δεινῶς --ἐχρήσατο] δσουίδνιε ας οΠ »ιεὸ ἰπ ἰγασμπάϊα 9' εἴ. 

4.6, αἱ σάρκες μ5] κα αἱ Αἰεχ. τὰ δὲ ὁςὰ ὅτε. δὰ ἔπ. ςοη.] 
καὶ ὑπὸ οδοντων ϑηριων σπαράσσεται τότ. τηᾶγρ. εἰ οὑ74 μιδα ἱπ ἀἰξαίὶ- 
δω: »7ηἈοΟἰς (επί. Ὑεῖ. 1,Δῖ. ἐν ὀδέσιν] εν οδυναις 11. 

ἴα. Δεινῶς δέ μο.}] κα δὲ 240. Παθεῖ δὲ 'π “παγαῖς, πηίπογε Αἷςεχ. ΧΧΙ. ᾿Ἐλεήσατε---με 29] ἐγγίσατέ μοι, ἐλεησατέ με, ὦ φίλοι» 
ἡγήσατο δέ με} α με ΑἸά. εἰ ἔε "πὸ λαδεὶ! γυς. ὥσπερ] ὡς 1290,), ἐλεησατέ με (ουπι ἐγγίσατέ μοι ἰπῖες 005) ΑἸεχ. ἐλεήσατέ με 25} 
φς, 2.6. κα με Ομιγίοίε 1. οἴ, ὦ φίλοι] -ἘΞἐλεησατε, ἐγίσατε μοι 248. 

ΧΙΙ. ᾿δμεδυμὰ δέν οομ ραν ΕΠ ΤΗ δίπιμῖ σεπεν μπὲ ἐσπίαίίοπος ἐς τὶ ἐγίίισατε μοι {Ὁ κς 2.6, χεὶρ γὰρ] κα γαροό. χεὶρ γὰρ 
ψεῖ. 11. Ὁμοϑυμαϑὸν---ἐμοὶ] ὁμοϑυμαδὸν αὐτὰ ἦλϑεν τὰ πειρα- 
τήριαι ἐπ᾽ ἐμὲ ΑΙεχ. ἦλϑον] ηλϑὲν 2 ς3. 
ϑὸον τὰ πειρατήρια τότ, 4ς2. (οπηρὶ. ἔς, ἡἰῆ τειρατηρεια; 248. 
ἐπ᾿ ἐμοὶ] ἐπ᾿ ἐμβὰ 68. απ᾽ ἐμοῖ 248. ἐπ᾿ ἐμὲ 249. ἀπ᾿ ἐμὲ 2:3. 

ὅς. δὰ ἔπη. σοη.} πιαπϑς ἐϑπὶπε ονεπὶ τ, φιμε τῆς ἐσέ ίε, Ν εἴ, 1,δῖ. 
Κυρίου] , 1472. ἢ ἀψαμιένη)] ἡ ςς. ἢ ἀψαμένη μα ἐςρί] ἐςὶν ἡ 
ἀψαμένη με ΑἸεχ. 

ἤλϑον--- αὐτῷ αὐτὰ ηλ- 

ΧΧΙ]. Διατί με] διατι δὲ με ςς, τοῦ, 110, 137») 130, 147», 1 7» 
ἐκύκλωσαν] με ςς» τού, ττο, 137», 130.) 147» 1 ς7, 16ο, 248, 249, 
4.0, 2ζῖ, 2ξ2, 244, (ωςς. 100 -:-)} “τό, ας9, 2Ζ6ο. Οοπιρὶ. ΑΙά. 
(ΑΙεχ. ἱπῖεσ ποοβ.). ἐγκάϑετοι] ἐγκατάϑετοι 2:2. 

ΧΙ. ᾿Απ᾿ ἐμ] απ᾿ ἐμὲ δὲ ςς, τού, 137, 130, τόο, τότ, 248, 
440) 2ξ1, 2:8, 243, 244, (Ὡςς. {0 -:-} 2ςό, 2ς8. Οοπνρὶ. (ΑἸεχ. 
οὑπὶ δὲ ἱπίεῦ Ὁποο8.) κατ᾽ ἐμξ, 1425. ᾿Απ' ἐμϑ---αἀπίςησαν) αδελ- 
φοι μου αἀπερησαν ἀπ᾿ ἐμξ τς). Εγαίγες πιεὶ γερφβενμη! δεῖ, 1κῖ. 
ἄδελφ. μα ἀπίς.] ἀπίςησαν ἀδελφοί με (ουπιὶ μον ἱπ οδαγδές, πιϊποσε) 
Αἴεχ. φίλοὶ δέ με} ὐς οἱ ΑΪεχ. 

ΧΙΝν. Οὐ τροσεποιήσ. .] δ τ4γ,ϑ 2Δ6ότ. «δὲ τροσεποιησ. τότ, 4248. 
Οοιορὶ. ργαπια. καὶ ΑἸεχ. ἑπίεσ ὕῆςοβ. ταροσεποιήσαντό με] εκ- 
γαυέγνμὶ τὸ Νεῖ. 1. οἱ ἐγγύτατοί (μ6} μα 2, 23. καὶ οἱ 
εἰδότες οἱ ἰδοντες 111. καὶ οἱ ἔδοντες ςς. α οἱ ΑἸά. καὶ οἱ εἰδότες 

᾿ ὅζο, δὰ βη. οοι.] α τού. 

᾿ϑερώποντες ἰπῖεν ἅποοβ Α]εχ. 
᾿ γισαντο με τού, 240, 4όι. ΒΑ εῖ μὲ ἴῃ οἰδγαέξ, πηῖη, ΑἸεχ. 

Ἕ “Ὃ 

ΧΥ. οἰκίας} οἰκειφι 1Π. οἰκειας 1ς7.Ὠ ϑεράπαιναι] ρῥγαεπηϊῖ. 
ϑεράπ. τε 8] -᾿ εἰς αλλοτριον ελο- 

᾿ ἥμην) 
ἐγενόμην ΑΙεχ. ἐναντίον αὐτῶν] ἐνώπιον αὐΐων τς}. 

,. ΧΥῚ. Θεράποντα]) ϑεραποντας 11]. 
μᾷ (ουπι δὲ ἰπίετ ὕποο8) Αἰεχ. καὶ ἐχ ὑπήκ.] εἰ ποη γείῥοπδμ Ν' εἴ. 
1121. ὑπήκεσε) ὑπηκεσαν 11. -Ἐμδτς7, 2.4. (ΑἸεχ. Ἰηίεγ ὑποοβ.} 

κόμα δέ ἐ μα ἐδέετο} α ΟἸγίοίξ. 1. οἶς, ἐδέετο} -- αὐτῶν Π1, -Ἐ αὐ- 
τὰ ΑἸεχ. , 
ΟΧΥΊῚΙ. Καὶ ἱκέτευον] καὶ ἐκετευεν͵ φ6ό:. 
οὐ προσέσχε ΟΠιγίοίς. 1. οἷ. ὠροσεκαλόμην δὲ] α δὲ τόο. και 
ππροσεκαλεμὴν 249. ΑἸεχ. «2:6. τροσεκαλέμην δὲ δις. δὰ ἥη. 
ςοπλ.] ἐπυοεαῤανε ὀϊαπϊεη: δος Νεῖ. 1Δἴ. κολακεύων] Παδεῖ πιῦ “Ὁ 

ΑἸεχ. α ΟἸυγίοξ. 1. εἰς. 

ΧΥΝΠ]. Οἱ δὲ---οπεποιήσαντο) α οὑπὶ ἱπίογηιθά. 1.37. 
αἷωνα δὲ ἀπεποιήσαντό με ΟἸγίοῖ. 1. ε΄. με ἀπεποιήσ.} (Γ. τού. 
ἀρῥεχεγμη! σφ Ν εῖ. 1.21. ἀπεποιήσαντο)] απειπαντο 1Π]| 240. 
ἐμὰ λαλῶσιν)] ἰοσμεμέων αὐ πε. Ν᾽ εἴ. 1,3ϊ. 

ΧΙΧ. ᾿Εδϑδελύξαντό με] εξδελυξαντο δὲ μὲ τῖο, 1379). 130,17) 
τόο, τότ, 248, 249, 250, 251) 2:2, 4:3, 2 46, 28, 29, 26ο. Οοπιρὶ. 

(ΑἸεχ. οὐπιὶ δὲ ἰπῖετ υποος.) ᾿Εδδελύξαντό με οἱ ἰδόντες με] “7ῤοναἱκαιὶ 
μαι πισὶ φιὶ πουεγαπέ μι; ει. 1.Δῖ. οἱ ἰδόντες με] οἱ εἰδοτες μὲ ττο, 

τὴν γυναῖκά με] Ἐ καὶ 

᾽ ν 
εις ΤῸΡ 

3 
Χατ 

Δ δ} 137», 130, 147ν 107, ιόι, 448, 50, αςτ,ζ6, 8.8, 26ο. Οοπιρί. ΑΙά. 

ἼΣ 
ΑΙεχ. ς δὴ] ὃς δὲ ας7ν τότ. (πρὶ. 
ἡγαπήκειν) ἨγΑἸΉΧΕν ξ ς. ἡγάπων ΑΪεχ. 

ΧΧ. Ἐν δέρματί μου] 1π εκιε Υ εἰ. 1ϊ. 
νοι. Π]. 

ὃς δὲ ας2. καὶ ὃς ΑΙοχ. 

ντ5 
ἐσάπησαν) ἐσαπισαν 

τύριον 147, 266. (Αἰεκ. ὧδ᾽ χε ἴῃ οδαγαῖς, πιϊποτγε.) 

Θεράπ. με] ϑεράποντα δέ 

. ἄἀναντλἂν] ανατλεν ςς, τόο, τότ, 2ςο. Οομρὶ. 

δ κα 248. 

τό:, 248, ὁ 0, 4ς2,.2 53, 2 54, 26,258, 259, 26ο. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ὥσπερ καὶ) α καὶ Οἰυγίο. ἴος. εἴ. ἀπὸ δὲ ὅτε. δὰ ἤη. ςοπ,.} 
α Ουγίοί, 1. εἷξ. 
ὀὐκ ἐμπιπλ.] πο (αΠανμὶ ἢ Μεῖ. Τιλϊ. 

(Ώς) ος:. ἐμπιμπλασϑὲε ς2. (πρὶ. 
᾿ ΧΧΠΊΙ. δοίη) δωη 68, τοό, τς), (249. πιᾶτρ. υἱ ἴα Ἐά.) 2 ς3, 4 54. 
Οοπιρὶ. ΑΙεχ. γραφῆναι] α 147). τεϑηναι)] τεϑειναι τ6ο. [δὰ δ, 

6Χ οοτύ, δΔΌ εδά. Ὡ. τεϑῆναι---βιδλίῳ] εἰ ῥοπαπίμν ἰα ἐἰόγο Ν᾿ εἰ. 1,Δῖ. 

αὐτὰ] ταντὰ 139, 147. 2:6.ὁἩ ἐν βιδλίῳ] εν βιβλω τς}, 2 9. 
ΧΧΙΝ. Ἐν γραφείῳ] ἐν γραφιω͵ 1 ς7, τόο, 4ςο. ΑΙ4Δ, Ἐν γρα- 

φείῳ δις.7 μαθεῖ τὰ χα 248. Ἐν γραφείῳ σιδηρῷ} Βαρεὶ ὯΡ ζ 
ΑΙεχ. καὶ μολίξῳ] ἢ μολιξῳ 1Π1. καὶ μολιδδω τού, ττο, ς:, 4:3, 

2:39 4ς7, 2.8, 2.9. Οοπρὶ. ΑΙά. και μολνόδω 14), 4ς6, ζΖόο. και 

μολιδδῳ εἰς μαρτυριον 449. ἐγ[ίλυφηναι) ἐνγλυφηναι 137. ΑἸά. ἐν- 
γλυφηναι εἰς μαρτυριον (οὐ εἰς μαρτυριον [1 54) 139. Ἐ εἰς μαρ- 

ἐγϊεγλυμμένα 

ἐμπίπλασϑε)] ἐπιπλᾶσϑε 

ς Οοάϊοεβ ϑεγρὶ!. ἐγίεγλυμμενόν 8. Οοάϊοε8 ϑεγρὶϊ. 
ΧΧΝ. Οἶδα γὰρ] οἰδα ἐγὼ τότ, 248. Οοιρὶ. 

Π, 1327)01 39» 355, 46ο. ΑἸά. ὁ ἐκλύειν με] α με 249. ὁ τὶ ἐυάϑατί 

με2:4. ὃ ἐκλύειν με μέλλων] φαΐ "πὖ τείθίαμισας εβ νεῖ. 1.1. ἐπὶ 

5 )ς5} ἐπὶ τῆς γῆς 2.0, 2.9. ἐπὶ γῆς--ταῦτα ἴῃ ςοηι. {ε4.] Λιρεγ 
ἐστ ασι γοίωγροί σμτὶς πιδα, φμα ἦκξο ραΐεγ : Ν εἴ, 1.11. 

ΧΧΥῚ. ᾿Αναςῆσαι] ἀναξησει “το. ἀναςήσιται ΑΙά. ᾿Αναςῆ- 

σαι--ταῦτα] καὶ ἀναςήσεις τὴν σάρκα με ταύτην, τὴν ἀναντλήσασαν 
ταῦτα πάντα ΟἸεπι. Ἀοπι. ἘρΙξ. ἱ. δ. 26. ᾿Αναρῆσαι τὸ δέρμα με} 
ἀναςήσει δέ με τὸ δέρμα ΑΙεκ. τὸ δέρμα) τὸ σωμα 11], 2ξς4. 

ἀνατλᾶν (τοῦ. τηᾶτρ. 
συνανατλεν (ἀμ. δ ῥτῸὸ 

ἀντλεῖν 2.1, 2ζ3) 2ζ4,) 260. 

ν : 
αΐνναος] αεναος 

τλητόν" τοχαρτερικόν' ἔς, ΔῸ 4]. π|.} 26:. 
συναναντλδν) 240. 

257. ἄναντλὲν ταῦτα] ὃ ἄναντλει ταῦτα σᾶντα τ2 Οοὐϊΐςος ϑεῖ- 

εἰ. ταρὼ γὼρ Κυρίου] , γαρ 3 50. Ομιγίοί. Ι. εἶ. ςς ταῦτά 
μοι} ταυτὰ μον 4ς. ἴ{, Αἴεχ. 

εοπέΐρεγαεπί. Νεῖ, 1,δῖ. 

ΧΧΥΤΙ. ἊΑ ἐγὼ] λεγω ςς. ἍἋ ᾿γὼ ἔμ. συνεπίς.} α ΟἸιγίοῖ. 
Ι. εἴ. φμογενε ἐρο μεἰλὲ εοκ εῖμς (μμ Ν εἰ, 1,λΔῖ. ἃ ὁ ὀφϑαλμός με} 

κὃ τού, ττο, 137, 161, 253. Οοπιρὶ. ἃ οἱ ὀφϑαλμοί μα Αἰεχ. ὁ 
γῶρ ὀφϑαλμός με Ομιγίοίε. 1. οἷς, ἑώρακε] ἑόρακεν (ας) 2ς2. 

ἑωράκασιν ΑΙεχ. στάντα δέ μοι] ταντὰ δὲ με 147, ςι. 
ΧΧΥΠΙ. Τί ἐρέμεν] τί ἐριᾶμεν ΑΙεχ. ΤΪΐ ἐρᾶμεν ὅζ0] μαθεῖ 

ἔναντι αὐτῷ] ἐναντιον αὐτὰ ξς, τού, 117, 139, 147» 

ταὐτά μοι οὐχ το 582] “πίλὲ σε 

Νπ 

ἀνάτλων 22... 

ὠπὸ δὲ σαρκῶν με} ἀπο δὲ σαρκος με 68. ΑἸά. 7} 



ν᾿" 

" 

4} τ), 

Ι Ω Β. 

--8 ἐς!ν αὐτῶν ἢ ὕλῃ. 

ΚΕΦ. ΧΙΧ. 
ϑητε δὴ χαὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος, νυμὸς γὰρ ἐπ᾿ ἀνόμες. ἐπελεύσεται" χαὶ τότε γνώσον)αι, 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Σωφὰρ, ὁ Μιναῖος, λέγει, Οὐχ ὅτως ὑπελάμξανον ἀντερεῖν σε ταῦτας χαὶ ὄχι 

συγΐετε Μᾶλλον ἢ χαὶ ἐγώ. Παιδείαν ε ἐντροπῆς ἘΒ ἄλβσομᾶι, χαὶ πνεῦμα ἐχ τῆς συνέσεως ἅπο- 

χρίγεταί μοι. Μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι, ἀφ᾽ οὗ ἐτέθη ἄνϑρωπος ἐ ἐπὶ τῆς γῆς; : Εὐφροσύνη 

δὲ ἀσεδῶν τ τῶμα ἐξαίσιον, χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια: Ἐᾶν ἀγαβῆ ἢ εἰς ϑρανὸν αὐτὸ τὰ 

δῶρα, ἡ ἡ δὲ ϑυσία" αὐτὸ νεφῶν ἅψηται. 

ὥσπερ φάσμα γυχτερινόν. 
αὐτὸν ὁ τόπος αὐτξ. 

γας. Ὃς ἃ αὐτ ἐνεπλήσϑησαν γεότητος αὐτᾶ, χαὶ μετ᾽ αὐτ ἐπὶ χώματος χοιμησϑήσεται, 

ἽὍσταν γὰρ δοχῇ ἤδη κατεςηρίχϑαι, τότε εἰς τέλος ἀπο- 
λεῖται" οἱ δὲ εἰδότες αὐτὸν ἐρδσι, ΠΒ ἐςιν; Ωσπερ ἐνύπνιον ἐχπετασϑὲν ἃ μὴ εὑρεθῇ, ἔπ]η δὲ 

᾿οφϑαλμὸς παρέδλεψε, χαὶ οὐ πτροσϑήσει, χαὶ ἐκ ἔτι περοσνοήσει 
ἣν εν ΕΞ ΚᾳΨΦ.ΙΚ.Ε “ ς ΔΧ μ 2." , 28. 7 Τὰς υἱδς αὐτὰ ὀλέσαισαν ἥτΊονες, αἱ δὲ χεῖρες αὐτῷ πυρσεύσαισαν ὀδύ-- 

ἜἘδν 

γλυχανϑῇ ἐν ςύματι αὖτ χαχία, χρύψει. αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλώσσαν αὐτϑ, Οὐ φείσεται αὐτῆς, 

χαὶ οὐχ ἐγκαταλείψει αὐτήν" χαὶ “συγάξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τ λάρυγίος αὐτϑ, Καὶ οὐ. μὴ δυνηθῆ 

βοηϑῆσαι ἑαυτῷ" χολῇ ἀσπίδος ἐν γαςρὶ αὐτξ, 
9 9 ϑ. ἡ 52 ΄ Φ37}»Σ7Β0Ὄ9"Ὰ » 

οἰκίας αὐτὰ ἐξελχύσει αὐτὸν ἄγγελος. 

1.79), τόο, τότ, 248, 240, 250, 2ςῖ; 22), 253.) 24; 255, 2:6, “ς7» 

2ςϑ8, 259. Οοπρρὶ. Αἰεχ. εὑρήσομεν) εὐρησον 11. ἐν αὐτῷ] καὶ ἐν 
τού. -Ἐ εξελιπον οἱ γεφροι μὰ εν τῶ χολπω μοὺ 147. Ἔ οπως γνωτε 
οτι ἐςαι κρισις" ἐξελιπον οἱ νεῷροι μδ ἐν τω κολπω μὲ 2ς6. 

ΧΧΙΧ. Εὐλαδήϑητε δὴ} εὐλαδηϑητε ἐν 2.4. α δὴ Οοτηρὶ. ΟἾτΥ- 
(οἵ. 1. οἴκοι, εὐλαδήϑητε δὲ ΑΙεκ. Εὐλαξ. δὴ---ἐπικαλύμματος] 
ΤΙ»"εἴε εἰ νος Ν οι. Τ1,Δῖ. ἐπικαλύμματος] χριμᾶτος ΠΙ. ἐπ᾽ ἀνό- 
μες] ἐπὶ ἀνομες 4:2. ΟΟπιρ]. ἐπ᾽ ἀνόμοις ΑΙεχ. καὶ τότε ὅτε. δὰ 
δη. ΘΟ. 7 εἰ ἡκας τορηρίεει,ε. Υ εἴ. Γι. τι ἐςτιν---λη] οτι οὐδαμα 
αυτω ἡ ἀσχὺς εξὶν 11. τὧϑ αὐτῶν καὶ ὕλη ἐρίν ΑΙεχ. αὐτῶν ἡ ὕλη] 
αυτῶν ἡ ισχυς ἐξ. 

1. Οβρ. ΧΙΥ͂. ἱπ Ἐ4. ΑἸδῖπα. Σωφὰρ] Σοφαρ 68. Αἰά.. ὁ 
Μιναῖος] ὁ Μειναιος 11. ὁ Μινναιος τοό, 147, 2:6. 

ΙΠ. Οὐχ, ὅτως---ταῦτα͵ Νοη ε 4εΐαδανι ἐὐπν ΘΙ ΠΕΡΒΗΝ “ ἦκε; 

νεῖ. 1κἴ.- ὑπελάμβανον] νπελαξον 5 52. -ἢ σε εἶναι ἰῃοῦ ῃςοϑ 
Αἴεχ. ὥντερε!»} αντιλεγειν τοῦ. πηᾶτρ. ὃ 4]. τ. ργαδβπιῖτῖ. καὶ ἰη- 
τόγ ὑποοβ ΑἸεχ. καὶ ἐχὶ] ργατγηϊ. οτε τότ. οτι αχι (εχ οοττ. [αρτὰ 
11η.)} 248. συνίετε] συνιεναι 11], τού, 110, 1375 139, 147, 167, 
ιόο, 250, 2515) 2 ς) 2:6, 2:79 28, 26ο, 26ι:. μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ) 
α και 147, τόο, τότ, 248, 342, 2.4) 36, 257. Οοπρρὶ. ΑἸεκ. "παρὶς 

φμανι ἐρο. δεῖ. Τιδῖ. 
ΠΙ|. Παιδείαν δὲς. δὰ π οοτη.} μλρεῖ ἴδ κζξ 248. 

ἄς. δὰ βη. σοηι. {ε4.] μδθες τ χς ΑἸεχ. 

ΠΠ, 157. ἀκάσομα!] ἀχβωμαι 254. 

συνίσεως μα Αἴεχ.. ἀποχρίνεται] ἜΣ (ρεΐπιο : ἀείηάε 

οοετ.) 11. Ὁ δ 
ΙΝ. ἔγνως) ἔγνωσαν 5ςιτ. ἀπὸ τῇ ἧτι] ἀπ᾿ αὐτὰ ετι (11. εχ 

ςοτ.) 68. απὸ τατα τὶ τἴ0, 1379, 130) 147, ὅς, ἃςς, τό, 248, 

“ὅο. αφ᾽ ὃ ετι 253. απὸ τὰ ἐτὰς 4.4. ἀπὸ τάτε Αἰά. ἐτίϑη 
ἄνϑρωπος) τ, 49. ᾿ 

Ν. Εὐφροσύνη δὲ] ευφροσυνη γὰρ 56» τοῦ, ττὸ, 137, 139) 147» 
ιόο, τότ, 248, 240, 250, 251; ας, 239 2ζ4,) 2τό, 2:7, “8, 

2:9. Οοπιρί. Αἰεχ. α δὲ Ομιγίοῖ. νἱ, 2690. Εὐφροσ. δὲ ἀσεξ.] 
,ευπάηια: ἱπιρίογασι Ὑ εἰ. ΤΑῖ. ἀὡσεδῶν) ἀσεδως 137. ασεδες τς 7» 
τόο, 249φ. στὉτῶμα ἐξαίσιον) γείπα πιαγπα εβ Ν εἰ. 1,Δϊ. τσαρα- 

νόμων] ασεδων ΠῚ. Ἑυΐεῦ. Ῥγαρ. ἔνδηρ. ρΡ. 523. ἀπώλεια] συτῶμα 
καὶ ἀπώλεια Αἰά, ττῶμα ἐξαίσιον Ἑυΐοῦ. 1. οἶς. ρεγάμιο ε. Υ εἴ. 

Παιδείαν 
ἐντροπ'. μ8} ἐντροπ. σε 

᾿ Σδλῖ. 
ΝΙ. εἰς ἐρανὸν} εἰς τὸν πρᾶνον 5.5, 147, 2 54. αὕτὰ τὼ δῶρα) 

τῶ δωρα αὐτῇ 249. ΑΙεχ. ἡ δὲ ἄς. δὰ ἔπ. οοη;.} ἀείμηπε ἴῃ ἑοχία ; 
“Ἰερυπίυγ ἴῃ σοπιπιεηΐ, 147. - ἢ δὲ ϑυσία] ἡ δὲ ἐσια ττο. 

ΥἼΙ. Ὅταν γὰρ] α γαρ τοῦ, 1ς7. 4:0, 2:0, 26:τ. Αἰεκ. ὅτε δὲ 
ΟἸγίο, 1. οἴζ, Οταν γαὰρ---κατερηρίχϑα!} Ομπε ρμίαυενὶε (Ὁ 7ανη 
,βαδίδονε εὔὲ Ν οι. 1.211. δοκῇ] δοκεῖ ας6. Ομιγίο. 1. εἴ, κατε- 
ςηρίχϑα!) κατερηριχϑὴ ςς. ἐγηριχϑη (ἀπ. 8πι ῥζῸ ἐγηριχϑαι) τού. 
ἐρηριχϑαι 137) 130) 1479 157) 16ο, 248, 2:0, “1, 24, 2:3, 554» 
4τς, τό, 2:8, 2 9, 26ο, 26:1. Οοπιρί. Αἰεχ. Οεγίοξ. 1. εἰ. τότε 
εἰς τίλ. ἀπολ.ἾἿ ἱπ κε ρενίδὲξ εῖ. 1.Δῖ. εἰς τέλος] α εἰς Α]ά. εἰ- 

᾿συνίσεως} συνεσ. σου Π.᾿ 

᾿ λάσειεν] ϑηλαάσοιεν τοό. ϑηλαάσμν 2 2. 

Πλδϑτος αἀδίχως συγαγόμενος ἐξεμεϑήσεται, ἐξ 
 ΞΚ9 Φ ρῳ 

Θυμὸν δὲ δρακόντων ϑηλάσειεν, ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσ- 

δότες εἰδοντες 147, 261. ἰδόντες τς). ΑΙεχ. 

ΨΠΙ. Ὥσπερι Ἴωσπερ γάρ τού, 249. ἐνύπνιον ἐχαεετασϑὲὴν)] 
απ αφοίαης Νεῖ. 14. καὶ μὴ Ἶ εὑρεϑ}] α 14). ἃ ι μὴν εὑρεθῇ ΑΙά. 
πιίγωαπε εοηραγεῖ Ψεῖ, 1,Δῖ. ὥσπερ θεημα) ὥσπερ φάντασμα 
ΑΙεχ. 

ΙΧ. (Οοπιπιᾶ ἰηΐερτγ. μαρεῖ (Ὁ κς 248. . Ὀφϑαλμὸς] ργαπμἶε. 

ὁ ἰού. Ὀφϑαλμὸς δα. δὰ βη. οοπι. ΝΗῚ μαθεῖ τ χες ΑΪεχ. 
καὶ οὐκ ἔτι] καὶ οὐ ΑΙεκ. καὶ οὐκ ἔτι δζο. δὰ βη. οοη,.] καὶ καὶ 
τροσνοησει αὐτὸν ετι ὁ τοξης αυτὲε 2ζο. ἐκ ἔτι πρροσνοήσει] οὐκ 
ἐπιπρος, νοήσει (ἢς) 2:2. ὁ τόπος αὐτῷ} - ἐκέτι ΑΙεχ. 

Χ. Τὰς υἱὸς αὐτῷ] τας υἱες αυτων «40. ἀλέσαισαν] ϑλάσειαν 
ΑΪοχ. ὁλέσ. ἥτἼον.] ἀἰῥενάσι ἱπιρίως Νὶ εἴ, 1.3ϊ. ἥτῆονες} ἡσσονες 

ιόο. αἱ δὲ χεῖρες] α δὲ 448. Οὐπιρί. ὡς δὲ χρες 46:. αὐτὰ 
πυρσ. ὀδύν.] ἐξαψασιν αὐτε οδυνας 248. τουυρσεύσαισαν]. ψηλαφη- 
σαπσιν 11]. πορευσαισαν2ς3. πευρσεύσ. ὀδύνας} (μεοοπαακηωγ δοίο- 
γίδια. Ν εῖ. 1.Δ1. ὀδύνας οδυναις 2 ξ4. 

ΧΙ. Ὀχά αὖται] λᾶυτε 2ς). ὁγὰ αὐτῶν ΑΙ. ὉὙκὦ αὐτε-- 

ἐγκαταλείψει αὐτήν οοπι. 13.} μαδεῖ (Ὁ κα 248. ἐνεπλήσϑησαν) 
ἐπλησϑησαν τόο. ἐνεπλήσθη ΑἸεχ. οἰνεπλήσϑησαν ΟἸμγίοῖς. 1. οἷ. 
νεότητος αὐτῷ} λα αὐτξ 137. νεωτερικῆς ἐπιϑυμιῶς 248. πιλγγ. παρα- 
ὄασεως αὐτῇ 2.0. τιᾶλζῷ. καὶ μετ᾽ αὐτῷ] καὶ μετα ταυτὰ 249. 
ἐπὶ χώματος} ἐπι ταφου 448. τρᾶγς. κοιμηϑήσεται) κοιμηϑὴ 
4.7. 

ΧΙ. Ἐὰν γλνκανϑῃ]} ἐγλυκανϑὴ Π1. α ἐᾶν 449. ἄν γλυκανϑὴ 
ΟἸγίοί. 1. οἷ. ἷν σόματι αὐτὰ} εν τω ξοματι αὐτὰ 137,1309, 147, 
4ς1) 26, φόο. Αἰά. 

ΧΙΠ. Οὐ φείσεται} Βαθεῖ οὐ ἱπίογ ὑποοβς Αἰεχ.. Οὐ φείσ. αὐς- 
τῆς] Ῥαϊεεὶ εἰ εῖ. 1,Δῖ. αὐτήν 15} αντὸν 454. καὶ συνάξει 

αὐτὴν] ει Ἰεποδδε ἐανε εῖ, 1Δῖ, συνάξει} συνέξει το, 1.4}, 139, 
147, 449, 2:7, 358, ΑΙεχ. τῇ λάρυγγος] του φαρνγγος ς ς, τού, 

110) 1379) 139) 147, 160, 249, 251) 22, 2ς3,)ςς, 2:6, 2:7, 89, 
46ο. Αἰά. 

ΧΙΝ. δυνηϑῈ] δυνηται τις). βοηθῆσαι] ας. ἑαυτῷ] αυ- 
τὼ ξῖ,) το, 1379 130», 1479, 1ς7, 160, 161, 240, ἃ ς0, 2ς2, 234γ 4 ςξς, 
“ς6, Δς7, Δ6ο, 4Ζ6:τ. Οοπιρί. σεαυτω 4:1. χολὴ] ργρπητ. ὡσπε 
ΟΠεγίοίξ, Ιοο. οἰ. αὐτῷ} καὶ αονὸος τού, 4ς4. (Αἷεχ. ἱπίες 
ὕῃ 005.) 

ΧΥ. Πλᾶτος] ρει. καὶ τοτὲ λό. Πλζτος ἀδίκως συνα- 
γόμενος) ὅτω ὥλδτος ἐξ ἀδίκων συναγόμενος ΟΠιγίοίϊ, 1. εἶς, (ΟΥ̓. 
Ογηῖ!. ΑἸεχ. ἰϊ. 866. ἐδ, 1)γ4.) ἀδίκως] αδικος α“ό:. ΑΙά. ἐξε- 
μεϑήσεται] ἐξεμεσϑησεται ιόο. - ἐκ κοιλίας δφ4. -Ἐ ἐκ κοιλίας 
αὐτῷ ΑΙεχ. ἐξ οἰκίας ἀντι] εξ οἰκιας δὲ αὐτῇ 2.4. ΑΙεκ, ἰηΐεῦ 
Ὁηςο8. ἐξελχύσει] ἐξελχυσαι τοῦ, 110, 137»), 139» 17) 1όο, τότ, 
(249. υὑἱ ν] ει.) 2 ο, 251, 252), 253) 2.4, 2ςς, 4ε6, 2ς7) 4ς8, 46ο. 

Οοπιρ. ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος ργοίγαἦξε ἐμπὶ ἀπρεῖνε. Υ' εἰ. ΤΑ. 
ἄγ[ελος] “Ἔ ϑάνατε 2.4. (Αἴεχ. ἰπῖεῦ ὑποοϑ.) 

ΧΥῚ. Θυμὸν δὲ] ϑυμος δὲ 111. α δὲ 130, 147, 5ςξό, ,όο. 9η- 
ϑηλασεις 4ς3. ϑηλάσο 

ΑΙοχ. »πωϊεοδὶὶ ει. ΤΑ. ἀνέλοι δὲ] καὶ ἀνέλοι ΑἸοχ. 

τ πὴ 
͵ 

ι 



Ι Ω. Β. 

ΚΕΦ. ΧΧ. 

17. 18. αᾳ ὄφεως. Μὴ ἴδοι ἄμελξιν. νομάδων, μηδὲ νομᾶς μέλιτος χαὶ βετύρε. 
19. 

2ο. 

2ι. 
22: 

23. 

24. 2ξ. 

26. 

27. 28. 

29. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΙ. 

Ὶ Γ) »» 

. ἣ ποαράχλησις. 

ΠΡ ΧΧΙΨΝ. 

Εἰς χενὰ χαὶ μάταια 
3 Ζ κ“ο 3 ἥ» » Ζ΄ φΩ ᾽’ » “ 2 ὔ μ᾿ - 

ἐχοπίασε, τλδτον εξ ὅ ἃ γεύσεται' ὥσπερ ςρίφνος ἀμάσητος, ἀχατάποτος. Πολλων γὰρ δυνα- 
δῷ : ς ς “Μ 

τῶν οἴκους ἔϑλασε" δίφιταν δὲ ἥρπασε, χαὶ οὐχ ἔςησεν. 
3 3 ᾽ 9 ᾿Ὁ 3 ΄ 

σι;, ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτ οὐ σωδμήσεται. 
ὄὅὗγω Ὁ», κὸν 9 ΄ 
ἀνϑήσει αὐτὰ τὰ ἀγαϑά. 

Οὐχ ἔς ν αὐτῇ σωτηρίᾳ τοῖς ὑπάρχε- 
Οὐκ ἔςιν ὑπόλεμμα τοῖς βρώμασιν αὐτξδ, διὰ τῦτο οὐχ 

Ὅταν δὲ δοχῆ ἤδη ππεπληρῶσνϑαι, ϑλιξήσεται, “σχάσα δὲ ἀνάγχη. ἐπ᾿ 
Ξ ν 2 ΄ » Ψ " μ 9 Ὁ » ΄ 3,» »»ν ν 5. “. 

αὐτὸν ἐπελεύσεται. Εΐ τως εἶ πληρώσαι γαςέρα αὐτϑ, ἐπαποςείλαι ἐπ αὐτὸν ϑυμὸν ὀργῆς, 
ξ΄  » 82 κςᾳ 58,72 ᾿ς 3... ςς Ὸ, .Σ ἙΝ ’ ᾿ δ ἧς ) 0 λἈ"Α, φ 4 ἢ ; 

γίψαι ἐπ᾿ αὐτὸν ὀδύνας, Καὶ οὐ μὴ σωδη δΆ χειρὸς σιδῆρε" τρῶσαι αὐτον τόζον χἄλχειον. “Δι- 
ρ᾿ 3 ," 4. “Ὁ ρ᾿ 

εξέλϑοι δὲ διὰ σώματος αὐτῇ βέλος, ἄςρα δὲ ἐν διαίταις αὐτε" περιπατήσαισαν ἐπ᾿ αὐτῷ φύ- 
ρ 7 : φ᾿ φ- "» ΄ Ὁ} 

δοι, Πάν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι" χατέδεται αὐτὸν πσὺρ ἄχαυςον, χαχώσαι δὲ αὐτῷ ἐπήλυτος 
Ν ἮῬ 

ΤΟΥ ΟΙΧΟν. ᾿Αγαχαλύψαι δὲ αὐτᾶ ὁ ὀρανὸς τὰς ἀνομίας, γῆ δὲ ἐπαναςαίη αὐτῷ. Ἑλχύσαι τὸν 

οἶχον αὐτῷ ἀπώλεια εἰς τέλος, ἡμέρα. ὀργῆς, ἐπέλνοι αὐτῷ. Αὕτη ἡ μερὶς ἀγϑρώχε ἄσεξξδς ἐν 

Κυρίου, χαὶ χτημα ΝΥΝ αὐτῷ θδεα, τϑ ἐπισχόπου. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ιὼξ, χέει, 

ΧΥΙ. Μὴ ἴδοι---7νομάδων] Ἐ; ποη. υἱάεα! νει ανγανι βέσαγ σι γεῖ. 

1 δῖ. ᾿ 

ΧΝΤΙΙ. ἐχοπίασε] ἐχοπιασαν αξι.0 τῦλξδτον] ργαιηῖῖ. σχοιή 
δὲ τού, 249, “ότι. (Αἰεχ. ἰηῖεῦ υηςὸ8.) ὥλετε 147. τλετος τόο, 
ἃςο. ργατηϊά, συνήγαγε (πῇς. Δροίξ. 11. ἷν. ς. 4. Ρεαοηντς. συνά- 
γων ΟἸγίοῖς. 1. οἷ. δ γεύσεται) αὶ γένεται ςς., κα ϑ 461. ὥσπερ 
δια. δὰ ἄπ. οοπι.} α Ομυγίοῖ. 1. οἷϊ. φμωσ ερεγεπίησ, τῇ ηγαπι φείά, 

φμοῦ πιαναδ πομ βοίο) πες εἰεῖγι. ει. Τα. φςρίφνος} ξρειῷνος 1. 

ς ̓ αφιλα τού. ΤΏΔΓΩ. ΔῸ «αἱ, ἢ. φρυφνος 1ς7). φριῷνον 240. γρύχνον 

Αἰεχ. ἀμαάσητος] ἀμασιτὸος τιο. αμᾷασητον 240. Αἰεχ. ἄἶκα- 
τάποτο,} ακαταπατηῆτον 111. αχκᾳτωπηγος. 55 ακαταποτὸν 440. 
ΑΙεχ. 

ΧΙΧ. Πολλῶν γὰρ] α Οἰυγίο. 1, ον. ̓ βινατῶν) ̓ ἀδ μανῶν δὲ; 

. τοῦ, ττοὸν 137, 139, 1όο, τός, 948, 240.) 2ς0, 4ς1, 2535) 254) 2ς ζ» 
26, 2ς7, 39, τύο, 26:. (ορί. Αἰεχ. Οἰμγίοῦ. 1. ε΄. ἔϑλασε) 
εϑρασεν Η]. δίαιταν δὲ} -- αὐτῶν τού, 56 τ. (Αἰεχ: ἱπέες ὕποοθ.) 
δίαιταν δὲ διο. δὰ ἔπ. ςοπ1.} ε᾽ ἀοῤῥίαςμῖα ἀἰγεῖβ, πες ἐηβααταυῖν. Νεῖ. 
121. καὶ ἐκ ἔρησεν) και διέξησιν τού, Δἄι.. 

ΧΧ. ΑΌ ἰπιῖ. οοπι. 20. δὲ ἔπ. ςοῦγχ' 21. ΒΑθεὶ (Ὁ Κς Αἴας. . Οὐκ. 

ἔγιν] δια τατο κκ ἐγᾶι 249. Αἰεχ. οὐκ ἕξιν ὅζο. δὰ ἔπ. οοπῖι. 7 μδθος 
(Ὁ Κ 248. ἔς») ἐγη ΠῚ. αντῷ σωτηρία) αὐτῷ σωτηρία ΑΙοχ. 
τοῖς ὑπαρχεσιν] εν τοῖς ὑπαρχρερμη ἄντα 240. ΑΙεχ. ἐν ἐπιϑυμία) 
κεν 46τ. ρῥγϑηηῖε, ἐδὲ ἄνδυσει. αὐτῷ τὸν ἀγαϑά ἰηἴεῦ πηςο5 ΑἸεχ. 
ἐν ἐπιϑυμίᾳ-- βρώμασιν αὐτῷ ἴῃ. ορτη. ἴ4.] σχων ἃ. ἐπρϑυρω, οὐ δια- 
σωσει, Ἐκ ἀπολείψει ὥπο τῆς τροφῆς αὐτε 250. 

, ΧΧΙ. διὰ τδτο δις. δὰ ἅπ. οοηλ.} μαδαὶ ἴῃ εὐλθδ. τηΐποσε Αἴδχ.. 
ΧΧΙΙ. Ὅταν δὲ] α δὲ 4:9. Αἰεκ... δοκᾷῃ δόκει τόο. στᾶσα. 

δὲ ἄς. δὰ δη. οοπι.] Βδῦει ὧδ κα 248. ον. ἐλευσέτοι 

1579 24θ- 
ΧΙ. εἴ φρο νι} ϑὲ ἘΠΕῚ ἑπρίεαι οεπίγ ΔΉ. να εἰ 

ΜΝ “μρεν σαι δγογέηι ΠαΡθΒαΜΕς αι δ. ΕἾ πωκ εῖ πληρὼ: 

σαι] και πληρώσει ΠῚ, 240η. εἶ πληρῶσαι] τοληρωσαενες.. κ δἷν 
τού, 110, 127).139,) 147. τς7), 169, τότ, 248,.2 ζο, 22.,.2ς2,.. 4. 

3ς 5) 3.7. 10, 560, 26:.. Οοπιῃ:., πδηρωδας ἃςτ. ἐπαπορείλαι 
ἐπαπορελεῖ 130, 147» ιόο, σε. (φόηι μὲ νἱάειιν.) ΑἸάι ἐπαπορεῖχων 
(ς) τάι. ἱξαπορῖῖλαι 4:ο.. ϑυμὸν]. ΑΙά, ϑυμὸν--ἰπ᾿ αὐ- 
τὸν 23] α οὔτι ἱπιεγηίεαι 46ι. νίψαι!) βραίξε (β0) τοό.., πιαγς. δ᾽ 
ἷ. τὰ. ριψαι τς 7, 454. ῥίψαι δὲ Αἴοχ. νίψαι ἐπ᾿ αὐτὸν: άω 
ἑμεὶ ιρεν ἐμη αοἱογενι Ν εἴ. 1.2. 

ἐχ χειρὸς σιδήρου] 4ε σεσηπν ρἰσάἱὶ ἫΝ 
σαι (9) τόο. τρώσαι δὲ (ουπ δὲ ἰπῖεν τππο96) ΑἸεχ.. 

τὸν] τρωσαι αὐτὴν 261. 

Αἰεχ. 

ΧΧΥ. Διμξέλϑοι δὲ] διελϑοι. ἡ ἰοῦν φα8,: .2 40, ΒΡΗ͂ ἀρόξαδαι 
Οοπιρί. αϑὲτιο, 130,.147, 246... καὶ διεξέλϑοι ΑἸοχ. ΟΝ γίοῦ. 1.. 
εἶ, δΔιεξέλϑοι δὲ δες. δά ἢπ. οοπ,. Ῥεγιγαη ξα! ξογρες ἐὐμε 76εμέμηες 

“2 αίρυτα ἰκ λαῤῥἑαονῖς ἐὐας Ν εῖ, 1.21. σώματος αὐτὮ} ξοριατος αὖτ᾽ 

τότ. Οομρὶ. ΑἸά. βέλος} βελη 2.7. ἄςρα δὲ] ανᾶρα δὲ 111. 
αςροται τ 353. ἀφςραπὴ δὲ ΑἸεχ., ἐν διαίταις αὐτῷ] εν διαιτη 

ἘΛΕΕ 

τρῶσαι] τρῶ- 

τρώφαὶϊ αὐ»: 

ἐφεον χαλκίον τόσ.’ Ἐπ 

᾿ΑΪοχ. 

᾿ς 4283. 

υαχάσατὸ ἀκάσατ μὲ τῶν λόγων, ἵνα μὴ ἦ μοι σαρ᾽ ὑμῶν αὕτὴ 
"Δρατέ με, ἐγὼ δὲ λαλήσω, εἶτ᾽ οὖ καταγελάσετέ μθ. Τί γάρ; μὴ ἀνθρώπε 

,. μὲ ἡ ἔλεγξις ; ἢ διὰ τί ἐ ϑυμωϑήσομαι; Εἰσθξλέψαν]ες εἰς ἐμὲ ϑαυμάσετε, χεῖρα ϑέντες ἐπὶ σια- 

4γχ: 

αυτε 2ς4. ἐν διαίτ. αὐτὰ" πεεριπατ.7 ἐν διαίταις αὐτῇ μὴ τεριπα- 
τήσαι (ουπι μὴ ἰηΐετ υης05) ΑΙεχ. πτεριπατήσαισαν] μη τερικα- 
τησαίσαν 249. περιπατήσεσι ΟΠΒιγίοῖ. 1. εἶ, σπεριπατήσ. ἐπ᾽ αὐ- 
τῷ φόδοι]) μαρεῖ (Ὁ κΚ 248.Ἡ. φόδοι] φοδω 2-ς4. 

ΧΧΥΣ. Πᾶν δὲ] καὶ τᾶν Αἰεχ Πᾶν δὲ ὅτε. 4 ἤη. ςοπι.] 

α Ομιγίο. 1. ἐς. Πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι] Ε᾿ ονιμε! Ιεπεόνις 
ἐπ ἐο "παμέάνες δεῖ. [21.. αὐτῷ ὑπομ.} αὐτοῦ υπομ. 2.4. ΑΪεχ. 
ὑπομείναι] ὑπομεῖναι τόο.. κάτϑδεται αὐτὸν] κατέδεται δὲ αὐὸν τοό, 

147.) τόο, τότ, 2:0, 42, 553) 254) 2:6. Οοπιρί. (ΑἸεχ. οὐπὶ δὲ ἰηἴες 
ὑποο5.) εορηξάαι ἐμπε Νεῖ. 1. κατίδ. αὐτ. ταὺρ ἄκαυς.] εοπααῖδε 
,ἔπα ἱρπὶ: φωὶ ποπ αεεεπαίίαν Οὐφεη. ἢϊ. 88ς. τὺῦρ ἄκαυρον] τῦρ 
ἄσξεςον Αἰεκ. κακώσαι δὲ] κακωσεται δὲ 147. καὶ κακώσαι Αἴεκ. 
ἐπήλυτος] ἐπιλντος το, 2ςς. επιλητος 261. 

ΧΧΥΙΙ.. ᾿Ανακαλύψαι δὲ] ανακάλυψει δὲ τόο. α δὲ ΑἸεχ. 
15] αντὼ 561. 
1κῖ. 

ΧΧΝΤΙῚ. Ἑλκύσαι] οιλυσαι τού, 46:. ἰχκλύσαν Οοτορί. 
λεία} απωλοιαν 147: 
ἰηἴοῦ ὕυηοος Αἴεχ. 
ΟΧΧΙΧ. Αὕτη ἡὶ μερὶς} αὕτη γὰρ μερὶς ΟΒιγίοί. Ἰ. εἰς. 

ϑρώπου ὠσεδξ.}) τ. τοό. καὶ κτῆμα] και μερὶς ιοό,26τι. καὶ 
κτῆμα διο. δὰ θη. οοΐη.} εἰ 2007 10 δοπονππι εἴα αὖ ερίψεορο. Ν᾿ εἴ. Ἰ,Ξι. 
αὐτῷ] αὐτὰ 157, 2.3. ΑΚκχ., τ 

αὖ- 
γῆ δὲ ἐπαναςαίη αὐτῷ} εγγα αἀυεημεῖαν εἷς εῖ. 

8 ᾿ 

, ἅπω- 
ἡμέρα ὀργῆς} Ῥ αὐτὰ 147. Ρερεταῖτ. καὶ 

᾿ 
ὑὐθὰ 

Ι. (ΒΡ. χν. ἰῃ Εα. Αἰάϊτα. 

11. ᾿Αχκώσατε ἀκέσατε) ακεσᾶτε με ἀχϑσατε 147, 2το. (Αἴεχ. 
οὔτι. μϑ ἴμεν υλσο8.) γα μὴ] « μὴ Οοηρί. ἵνα μὴ διὰ. δὰ ἔα. 
οουι.} ἵνα ἥ μὴ παρ᾿ ὑμῶν τταρώκλησις ΟΠγίοίξ. νἱ, 23)σ. ἵνα μὴ 

᾿ ἢ μοι) ἵνα μὴ εἴὴ μοι ΑἸΕχ. εἰ πὴ δὲ αἰλὶ γεῖ. 1... ταρ᾽ ὑμῶν} 
κ137,.539, 1417. 2ς6,,26ο. Αἰά.᾿ παρ᾽ ὑμῶν αὕτη] αὕτη ταρ᾽ ὑμῶν 

αὕτη ἡ] 2.2. ἢ ϑαράχλησιι } ἡ 249. ΑἸεχ. 
ΠῚ. "Αρατέ με] βατάσατέ με Αἴεχ. δωυὔάνις πὸ ει. Τιδὶ. 

δὲ} κ δὲα49: εἶτ᾽ οὐ] ετα οὐ τοό, 554, 549: 
130, 147) τόοὴ 2:1, 2:8, Ζόο. εἴτα μὴ ΑΙεχ. 

ςοπλ.] οἰ ἐία ἀρπη» τὶ ἀφδὶλὶς πἰσ. Ν ει. 1.Δϊ.. 

γίλασαᾶτε με “τό: μα καταγελᾶτε ἈἸεχ. 
,.147,γ,.4ςς, ΑΙά, - 

ἼΝ.. Τί γὰρ] στι γὰρ ἰδ 

(ΑἸεχ. οὐπὶ ἐξ ἰπῖος ὕποοβ.) αἰμη τύο. μ ἀνθρώπου"--ἴλεγξις} μη 
γάρ εξὶν ανϑρωπὸς ὃ ελεγχων. μὲ 448: ΠΙΟΤ. ππραφη  ] οοπτγα ἠονρείπερε 

δ ῥεωϊοείο πόα" ΟΠ Ν᾽ αἷφι.. μη ἔλεγξις} ἡ ἐλέγξιξ βε 240, 557, 2 ζ9. 

Αἴεκ ἢἥἣ διὰ τί ὡς δια τὶ 48. τλᾶτρ. καὶ διατί ΑἸεχ: 

Υ.. Εἰσδλέψαντες] ἐμδλεψαντες ςς. Αἰεχ: “ Εἰσδλίψ. εἰς ἐμὲ 
ϑανριάσι} Βοῥίείίε σα πἰε, εἰ σὐδίγαδεὶ, ψεῖ 14, ϑαμμαάξσετεῖ 
ϑαῦμα: σχέται (ἔς) ςς. ϑαύυμαᾶσατε τού. Αἰεχ: ϑαυμὰ σχετε το, 

ἐγὼ 
εἰτ᾽ ουν τὸ, 117, 

εἶτ᾽ οὐ ζχο. σὰ Βῃ. 

καταγελάδετέ με] καῖα- 

μ) μὲ 16, 137. 110, 

137, 130, τ6ογ. 161). 448, 2 ςο,.4:, Ὡςς, ατό, 2:7, 4τ8, 4:0; 266. 
ΟοτΩρὶ. ΑΔ. ϑάυμα ἔχετε 147, 157, 211, 4.4. ϑαυμάζετε 249, 

χεῖρα ϑέντες} ττ. 229. λχιεῖρα ϑέντες ἐπὶ σιαγόνι} εἰ 
2ομἼε πάπαν (πὸ πιεπίο, Ν᾽ εἴ, 1. ,3ῖ. ἐπὶ σιαγόνι} ἐπι σομα 11. 

μὴ ἡ ἀνθρώπι μη εξ ανϑρωπε 454. --αἪ Ξ 

ΚΆΣΣ 



Ι Ω Β. 

᾿ς ΚΑΙΦ, ΧΧΙ. 
γόνι. ᾿Εάν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπέδαχα"' ἔχδσι δέ μὲ τὰς σάρχας ὀδύναι. Διὰ τί ἀσεξεῖς ζῶσι, 6. 7. 

πεπαλαίωνται δὲ χαὶ ἐν πλότῳ; Ὃ σπόρός αὐτῶν χατὰ ψυχὴν, τὰ δὲ τέχνα αὐτῶν ἐν ὀφϑαλ- 8. 

μοῖς. Οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνᾶσι, φόξος δὲ ἐδαμξ, μάςιξ δὲ παρὰ Κυρίου οὐκ ἔςιν ἐπ᾽ αὐτοῖς, 9. 

Ἡ βᾶς αὐτῶν ἐχ ὡμοτόχησε, διεσώϑη δὲ αὐτῶν ἐν γαςρὶ ἔχασα χαὶ ἐκ ἔσφαλε. Μένεσι δὲ ὡς 10. 11- 
πρόδατα αἰώνια, τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζεσιν, ᾿Αναλαξόντες ψαλτήριον χαὶ κιϑάραν, χαὶ 12. 

εὐφραΐνονται φωνῇ ψαλμθ. Συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ ἀναπαύσει ἄδου 13. 

ἐκοιμήσησαν. Λέγει δὲ Κυρίῳ, ᾿Απσύςα ἀπ ἐμᾶ; ὁδάς σου εἰδέναι οὐ ΒΕ: τί ἱκανὸς, ὅτι 14.119. 
δ λΕυΤΌΜΕ αὐτῷ; . χαὶ τίς ὠφέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ: : Ἐν χερσὶ γὰρ ἣν αὐτῶν τὰ ἀγασὰ, 6. 

ἔργα δὲ ἀσεξῶν οὐχ ἐφορᾷ. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ χαὶ ἀσεξῶν λύχνος σξεσϑήσεται, ἐπελεύσεται δὲ 

γυναι ὑΡὲει αϑὰ ἐκοιμηϑησαν τς). 

17. 
3 ρ ε Ν, 3 

αὐτοῖς ἡ χαταςροφὴ, ὠδῖνες δὲ αὐτὸς ἕξεσιν ἀπὸ ὀργῆς. “Ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα ὑπ᾽ ἀνέμε, 18. 
ἌΔΌ ΦὌῳ κι ὰ εν, 7 ϑ » εΝ λει ᾿ῃ͵ Σ ὦ Ὃς ΨἘ»ἦ 7 . 

ἢ ὡσπερ χογίορτος Ον υφείλετο λαίλαψ. ἔχλειποι υἱᾶς τᾶ ὑπάρχοντα αὐτὰ, ἀνταποδώσει προς 10. 
2. Ν ἊΝ 7 ΕΝ ε » . 9 “Ὁ ν΄ ε “", Ν ἊΝ ν ,.-- 

αὐτὸν καὶ γνώσεται. “Ίδοισαν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτῇ τὴν ἑαυτ σφαγῆν, ἀπὸ δὲ Κυρίου μὴ διασω- 20. 
. 72 Ψ κ 2 Φ ὁ } 37 3 ».Ὁ 3 3 κνὋ ν., » ὌΝ  .Ὁ ’ ᾽ 

ϑείη. Ὅτι τὸ ϑέλημα αὐτϑ ἐν οἴκῳ αὐτῷ μετ᾽ αὐτῇ, χαὶ ἀριϑ μοὶ μηνῶν αὐτῇ διηρέϑησαν. Πό- 21..22. 
2" ε ,΄᾿΄ » ᾽ ξ Ζ : ζ΄ “ 2 7 ΣΝ Ν ΄ ἵ ΄᾿͵᾽ ᾿ "ὕ 

τερον ἄχ! ὁ Κύριός ἐςιν ὁ διδάσχων σύνεσιν χαὶ ἐπιςήμην; αὐτὸς δὲ φόνους διαχρίνει, Οὗτος 23. 
Ὄω. : »ἜΦᾷ δ 9 ρ ΙΝ 9 ἊΝ σῷ 

ἀποθανεῖται ἐν χράτει ἁπλοσύνης αὐτθ, ὅλος δὲ εὐπαϑὼν χαὶ εὐϑηνῶν. Τὰ δὲ ἔγχατα αὐτῇ 24. 

ἐπι σιαγονα 249. -ξ ἀφωνοι γινεσϑε, ἀναλογιφομένοι τὰ κατ᾽ ἐμὲ αὐτῶν] ἐκ ἦν αὐτῷ Οοπιρί. τ, ΑΙεχ. τῷ ἀγαϑὰ] α τὰ Αἰά. ος πῆξαι 
2ς6. ἐκ ἐφορᾷ] καὶ καϑαρα 1Π. , 14). καὶ καϑορᾷ ΑΙεχ. ἀντι 

ΝΙ. αν τετ-ἐσπύδακα] δὲ ἐπὶπὲ γέζογ ἶσον, εν δον ΜΝ ῖ, 1,Δἴ. ΧΥΠΙ. Οὐ μὴν---σξεσϑήσεται] τῶν δὲ ἀσεξῶν ὁ λύχνος σξισϑήσε. «τὶ 
αν τε γὰρ] ἐὰν δὲ γὰρ (οτηρὶ. 
περί σαγπέ: πε ἀοἰογ δμς. Ν ει. 1,Αῖ. 

ΝΙΙ. Διὰ τί] διατί δὲ (ουπὶ δὲ ἱπῖογ ὑποο5) Αἷοχ διατί γὰρ 
ΟἸγγίοίς. 1. οἷ. ἵνατι δὲ Ασδοῖμβ ἰῃ Οαῖ. ΝΊς. τοίη. ἴ. Ρ. 77γ4.-. σε- 

καλαίωνται δὲ καὶ ἐν] εἰ (πεκέγαπὶ ἱα Ψεῖ. [4ῖ1. καὶ ἐν τυὐλέτῳ] Πδ- 
Ῥεῖ ἐν ἰπ Ἵμαγαέϊζ. πιΐποτες Αἰεχ. «- καὶ εὐϑηνίᾳ ΟΒιγίοίε. ἰος. οἷξ. 
κα καὶ ἐν Ομιγίοία. ἵν 173. α καὶ Δοδοῖμ 1]. εἶτ, 

ΝἼΠ. Ὁ σπόρος] ρῥτγαπιῖτε. καὶ τόσ. αὐτῶν 15] αὐτὼ ἃς:. 
κατα ψυχὴν] κατὰ τὴν ἐπιϑυμιαν τῆς εαυτων καρδίας 248. ,“εκπάωπι 
“ογάεν μη ἀπ Ν εῖ. 1Δἱ. τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν] εἰ περοίφ: δογινι 

101. ἐν ὀφϑαλμοῖς} -ξ- διαμένει ἐμπροσϑὲν αὐτων 2:6. -᾿- αὐτῶν 
ΑΪοχ. ! 

ΙΧ. αὐτῶν] ργαυηϊτῖ, δὲ τότ. εὐϑηνξσι) εὐϑηνανται 1ς7). εὐ- 
ϑυνεσι 2ς6. Οοπρὶ. ΑἸά. αδαπάαπίε: εῖ.1.Αῖ. μαςιξ] μαςιγξ 55, 
ιοό. μαριξ---ἐκ ἕξιν] πες βαρείϊαπι ονεῖπὶ τ Ν ει. 141. ταρὰ 
Κυρίου) αὶ παρα τού, 2:1, 4Ζ6ι. τᾶρὰα Θεε 249. ἐπ᾿ αὐτοῖς] 
α 147, “τό. ἐπ᾿ αὐτες τς 7,) 20, 258. 

ἔχεσι δὲ τε. δὰ ἔπ. σοῃ. δ: 24- ται (Ἰεπ1. ΑἸεχ. Ρ. 63). 7κν|ο ὑέγο ἱμεέγπα ἐπηρίογεπι εαβίαρμείαν νει. 

111. Οὐ μὴν δὲ] λ 14). Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ] οὐ μὴν δέ. ἀλλὰ (Πς) 

22. ἀλλὰ καὶ ἀσεξ.} 147. λύχνος] ΣΟῚ λυχνος 147. αὐ- 

τοῖς] ἐπ᾿ αὐτοῖς 130,. 147, 3 ς6.Ὀ. ὠδῖνες δὲ] καὶ ὠδῖνες ΑΙεχ. αὐὖὐ- 
τὰς] αντοις Π]. αὐτὲς ἕξεσιν] τγ. 11, ςς, 249, 353. 

ΧΥΗΙ. ὥσπερ ἄχυρα] ᾿ αχυρα ιοό. ὡς αχυρα ὅς, ὡςς. 
ὥσπερ ἄχυρα ὑπ᾽ ἀνέμα] βεκε ῬΈΡΑ ἐπ υεπῖο Ψεῖ.1ῖ. ὑπ᾽ ἀνέμου] 
ὑπὸ ἄνεμου 11. τῦρο ἀνεμου ςς, τοῦ, 110, 1379) 139») 1479 157» ιόο, - 

ιόι, 248, 249, 20, 2:2, 2:3, 24) 255» 2 τό, 2.8, 2:9) 26ο, 46:. : 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τος ἀνεμα 2ξ1. ὃν ὑφείλετο} ὃν ὑφειλατο τόο, 

249, 254. ΑΙεχ. ὃν αφειλετο “ὅι. λαίλαψ. λαιλαμ 242. 
ΧΙΧ. ᾿Ἐκλείποι] ἐκλίποι 11, τού, 249. ἐκλείπει “2.2. ἘΕκλεί- 

ποι---αὐτῷ ] μαδεῖ {Ὁ κ»ςΚ, 248..: ᾿Ἐκλείποι δα. δὰ ἤη. οοπη.] εις, 
δοβείαπι δ] τττδοπα εἴως; Νεῖ. Τ1,δῖ. υἱὸς} υιοις 249. 

(ουπὶ αὐτῷ Ὁ δέ ἴῃ οΒαγαξξ. πλΐπογο) ΑἸοχ. 
Ργβειηϊῖ. εἰ ας 7. α τὰ Οοπιρὶ. 
θεῖ {Ὁ κζξ ΑΪεχ. 

υἱοῖς αὐτῷ 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτ] 

ἀνταποδώσει ὅτο. δὰ ἤη. ςοπι.] [ᾶ- 
καὶ γνώσεται) καὶ αὶ γνωσεται (τιᾶτγρ. υὧἱ Ἐά.) 

Χ. Ἡ βξς] ἢ βὲς (Ης) το. Ἡ βες---ὠμοτόκησε] Βο:. γα: ποπ ἐν εὐῦ 
)αείοι αδογεΐοπεπι ς Οτΐροπ. ἰῇ. 399. Ζζαεοας εοτωπε εοπεὶρίομίθς πορ αὖοτ- ἼἼδοισαν) ιϑωσαν ςς. ιδοισαν δὲ τς}. ιδοιεν δὲ 240. ΑἸεχ. 

“Δ 4η Νεῖ, Τιαῖ. διεσώθη δὲ ὅς. δά ἤη. οσοπι.} δ ἡβεια ἐόγαγε “αϊναυίι, Γι οἶδ. τὴν ἑαυτξ σφαγὴν] τὴν αὐτα σφαγὴν τό:, 248, 2ζ2. 
᾿ φι Ῥερεγῖ!. Ἰοϊὰ. αὐτῶν 2.1 τότ. ἐν γαςρὶ ἔχασα] ρταπλῖτῖ. ἡ Οοπιρὶ. ἀπὸ δὲ Κυρίου] καὶ νπο Κυριου 249. ΑΙεκ. ἀπὸ δὲ Κυ- 
» ΑἸεχ. καὶ οὐκ ἔσφαλε] -ἰ ϑαμαλις αὐτῇ «τό. ἔσφαλε) ἔσφηλε ρία---μετ᾽ αὐτῷ ἴῃ οοπν. ἴε4.}] μαρεῖ τὰ ας 248. 

Οοπρρὶ. ; ᾿ ΧΧΙ. Ὅτι ἄς. δὰ Άη. ςοπ1} παῦεῖ Ὁ κς Αἰεσχ. ὋὍστι τὸ] ὅτι 
ΧΙ. ὡς τρόξατα] ὡσπὲρ τροδατα ςς, τού, 110, 1ς7,) 161, 248, τί ΑἸεκ. μετ᾽ αὖτ} “ τις γαρ χρηζει τῆς οἰκιᾶς αὐτα “τό. μετ᾽ 

230, 2ξῖ, 22) 253) 25) 2:6, 2ς8, 259, 26ο. (οιηρὶ. ΑἸὰ. ΑἸεχ. 

Τιάγηι. ἀε Τηπ. Ρ. 154. μεκὲ υείας οὐες εογπε; Νεῖ. 1,Δἴ.. ὡς 
πρόξατα αἰώνια) αφροντιδὲς ὡς αϑανατοι (πιᾶτρ.) τότ, 248. ταις 
ἐπιγοναῖς 2 (6. προσπαίζεσιν] τροπαιζεσιν 147, 239. τροσπαῖ- 
ζει αὐτοῖς ΑἸεκ. ἱκάο (6 ργονοεαπι. Ν εῖ. 1.Δῖ. 

ΧΙ]. ᾿Αναλαβόντες] αναλαμᾷξανοντες ςς, 2:4. ἀναλαξοντα 1ς7. 
ἀναλαμβάνοντα ΑΙεχ. Ζ7επεμ ΚΝ ει. 1,Δϊ. κιϑάρα»] χησαρᾶν 2.2. 
φωνῇ ψαλμ] σα νοζοηι Ἅ εῖ. 1,.2ῖ. αὐ (πέμπε ογραπὶ. γυΐς. 

ΧΙΠ. Συνετέλεσαν δὲ] α δὲ 147, 2.4. Αἰεχ. 0} δ΄ 
ΧΙΝ. Λέγει) δίεμπὶ Νεῖ. Τ,Αἴ. 

(ΑΙεχ. ἰωῖε ὉΠ ςΟ8.) 
“ «Ῥιαπηῖτς, τὸς Αἴεχ. 

Κυρίῳ] ργαεπηϊττ. τῷ 2 ς4. Αἴεχ. .,.  ὁδάς σου] 

εἰδένα!) 2.3. ἃ ὶ βέλομαι] Ἐ ἕν δὲ αναπαν- 
ποίῳ: Ν᾿ εἴ. 1.,Δῖ. Ν .. Νιει 

ΟΧΥ͂,, ΤΙ ἱκανὸς} τι ἑκανως 137) 139, 260. ᾿ΑΙά. ὦ. Αἴεχ. ἵν. 

627. τις ἱκανος (εχ ςοτγ.} 57. τι ἱκᾶνον 249. Τί ἱκανὸς---αὖ- 

τῷ 1} τις ἐξιν ὁ ἐκουδο ἄτοῦο ὁ Ἅεος) ἐνᾶ δαλευσωμεν αὐτῷ τη. (0 κΚ 
“48. ΤΙ ἱκανὸς ὅς. δὰ ἤπ. οοη,.] πμΑθεῖ Ὁ δ Αἰεχ. ὅτι δου- 
λεύσομεν] οτι (ςοττ. Ἰνα ἔπρτα [1π.} βελευσομαι 249. ὅτι δελεύσωμεν 
ΑΙὰ. ΑΙεχ. δαλεύσωμεν Ογτ}}. ΑΙεχ. 1. «οἷξ. αὐτῷ} αὐτὸν ΑΙά. 

καὶ τίς ὠφελεία] ἢ τις ὠφελεια 254. Ογτῖ]]. ΑἸεχ. 1. εἷς. ὅτι ἀπαντ.} 

ἐαν ἀπαντ. (εχ ςοΙγ. {ΡΓΔ 11η.) 249ς. ἀπαντήσομεν] απαντησωμεν 
τῖο, 147, τόο. Αἷεχ. Ογη!}}. ΑΙοχ. 1. εἷξ, 

ΧΥΙ. Ἐν χερσὶ γὰρ ἦν] Εναπὶ ἀπμίενι πὶ πιαπίδης Μεῖ. 13. ἥν 

Λέγει δὲ} ὁ. ασεδης 4.4. 

αὐτὸν ΑΙοχ. 

ΓΏΔΓΡ. Δ 
ΧΧΙΠ. Πότερον ἐχὶ] πότερον πα τόο, τότ, 248, ας4. Οοπρρὶ. 

ὁ Κύριος] λ ὁ τού. σύνεσιν καὶ ἐπιρήμην] υξημεπι εἰ  εϊοπείαπι εἰ, 

1.41. αὐτὸς δὲ] αὐτὰς δὲ τόο. αὐτὸς δὲ ὅτε. εὰ ἤη. οοπ).} φωὲ 

ἐχεεῖίος ἡκάϊοαί. Ψυὶς. φόνες] σοφὰς 111, τοῦ, 137, 130, 147, 157, 

διηρέϑησαν) διαιρεϑησαν ι6ο. 

1ότ, 248, 240, 251, 2ςς», 256, ως8, 49, 2Ζ6ο, 26:. Οσπιρ!. ΑἸά, φό- ᾿ 
δες 1Ιόο. φονου 4ς3. τοόνες ΟἸγΙοΙ,. νἱ. 370. Ζονιίείας. Ψεῖ. 1ι. 

διακρίνει] διακρινεῖ τότ, 248, 2 ς2, 253, 4:4. Οοπιρῖ. ΑἸεχ. 
ΧΧΠΙ. Οὗτος] αὐῇος (εχ οοττ. ἔργα 11π.} 248. Βαδεῖ Ὡ χζ Αἴεχ. 

Ἔ δὲ 2:0. Οοπιρὶ. Οὗτος ἀποθανεῖται) αὐτος δὲ αποϑανοιται 
ιόι. ἐν χράτε!] ἐν τλᾶτοιῶς2Ζ. ἀπλοσύνης] αφροσυνης 11], ςς, 
τού, 110, 137», 1309, 1479) 157, τόο,͵ τό:, 248, 249, 290, 243, 24) 

ὡςς, ας, 257, 258, 2 59, 26ο. (οηνρὶ. εὐφροσυνης, 261. ἰσχύος ΑΙά. 
αὐτῷ} αὐτῶν ςςξ. ὅλος δὲ] αλλος δὲ 249ς.ἁ ὅλος δὲ ὅτε. δά δη. 
ςομλ.} δθοὶ (Ὁ ἈΚ 448. 

ΧΧΙΥ. Τὰ δὲ ἔγκατα] τὰ δὲ εγίονα 130, 2ςό, 4“6ο. ΑἸά, 
ἐχγονῶ 14). Τὰ ϑὲ ἔγκατα αὐτῷ} , 26:. 
(22. ἀυ. δῃ ργὸ αὐτὰ 2.) τλήρη ςέατος] Ὡληρης φεᾶτος 130, 
147, 157» 350. μυελὸς δὲ} μύλος δὲ ςς. ὁ δὲ μυελὸς ΑἸεχ. 
μνελ. δὲ αὖτ. διαχ.] εἰ πιράμἰδα ἐογερι ἀἠεπάίεν: Ν ει, 1ιδῖ. αὐ- 

τῷ 29} αὐτῶν ᾿ξ) 110, 137) 139) 147) 157, το, 2 ζο, 221) 253, 2.) 
256, 2.9, 26ο. Αἰά. 

τὰ δὲ 3 
αὐτὰ 12} αυτὼν ςς. 

ΠῚ 

ἡμισευϑησαν 4:0. αὐτὴν 

ὅτι Α ψι. ̓  



Ι 

ΚΕΦ. ΧΧΕ 

25. “πλήρη ςέατος, μυελὸς δὲ αὐτῇ διαχεῖται. ὋὉ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ ππιχρίας ψυχῆς, οὐ φαγὼν ἐδὲν 

26. 27. 

28. 

20. 

30. 

21. 

33. 33: 

, ἅπι σοροῦυ τἴο, 137, 138, 139, 1479 250, 2ςς, 46ο. ΑΪά. 

1479. 252, 253)γ.240. (οἴηρὶ. ΑΙεχ. ἐπὶ σορὸν 249. ἔπι σωροῦ 2 ςύ, 

ἀγαϑόν. ὋὉμοϑυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς χοιμῶνται, σαπρία. δὲ 

Ω ὶ 
Β. 

αὐτὰς ἐχάλυψεν. Ωςε οἶδα ὑμᾶς, 
Φ - δ 5. » ΄ Ψ 2 »ρ θοῷ Ύ [Α Ν “Ὁ 2 ε ’ ἰων ' 

ὁτι τόλμη ἐπίχεισθεέ μοι. ὥςε ἐρεῖτε, Πδ εςῚν οἰχος ἄρχοντος χαὶ πᾶ ες! ἢ σχεχὴ τῶν σχῆ- 
7 “Ὄ », "ὼ δὼ τῷ 

γωμάτων τῶν ἀσεδῶν; ᾿ἘἘρωτήσατε παραπορευομένες ὁδὸν, χαὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν ἐχ ἀπαλλοτριώ- 

σετε. ᾿Οτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας χεφίζεται ὁ “πονηρὸς, εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτῇ ἀπαχϑήσονται. 
’ 3 οϑξο"". φξ : 9 Ὁ ᾿ς εανΝ 9 “Ὁ -ς ὃ8ϑ δ 3 4 4 3 φ, » 060 

Τίς ἀπαγ[ελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτξ τὴν ὁδὸν αὐτξ, χαὶ αὐτὸς ἐποίησε: τίς ἀνταποδώσει αὐτῳ: 
“ ἝΝ 3 ΄" 3 , ν  ν 22" ω ᾽ » 3 ͵7 )») νφὋ 7 

Και αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχνη, χα! αὐτὸς ἐπ! σωρὼν ἡγρύπγησεν. Εγλυχάνϑησαν αὐτῷ χᾶ- 
Φ 3 

͵7ος .νὝἝ»:»"» 2 2 ». “, "νΝ 3 7 ",»οὉμκ»Ψ 9 Ὁ } , 

λιχες χειμάῤῥε, χαὶ ὀπίσω αὐτὰ πσὰς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, καὶ ἔμπροσϑεν αὐτϑ ἀναρίϑμητοι. 

, Πῶς δὲ πιαραχαλεῖτέ με χενά; τὸ δὲ ἐμὲ χαταπαύσασϑαι ἀφ᾽ ὑμῶν ἐδέν. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἐλιφὰζ ὁ Θαιμανίτης, λέγει, Πότερον ἐχὶ ὁ Κύριός ἐςιν ὁ διδάσχων σύνεσιν 

, χαὶ ἐπιςήμην; Τί γὰρ μέλει τῷ Κυρίῳ, ἐᾶν σὺ ἦσϑα τοῖς ἔργοις ἄμεμπΊος ; ἢ ὠφέλεια, ὅτι 
ε ’ ςς Ε᾿» η΄] ’ ΄ 39. 9 Ν ΄ 4 3 ͵ 

αἀπλωσὴς τὴν ὁδόν σου; Ἢ λογον σου πσοιδμενος ἐλέγξεις, χαι συγεισελευσεται σοι εἰς χρίσιν ; 

, Πότερον ὄχ ἡ χαχία σε ἐςὶ πολλὴ, ἀγαρίϑμητοι δέ σου εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι; ᾿Ἠνεχύραζες δὲ τὰς 
ἀδελφός σε διαχενῆς, ἀμφίασιν δὲ γυμγὼν ἀφείλου. Οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας, ἀλλὰ πει-- 

γώντων ἐςέρησας ψωμόν. ᾿Εϑαύμασας δέ τινων πρόσωπον, ᾧχισας δὲ τὰς ἐπὶ τῆς γῆς. Χήρας 

ΧΧΨΝ. Ὁ δὲ] ὁ δέ γε ΑΙεχ. τελευτᾷ ] ργρογηἶτῖ. τω μυελω τῶν 
ογέων αὐτῇ ἀρδομενος “ς-6. ὑπὸ πικρίας] υπο πικρία 137). τῦικριᾳ 
449. ψυχῆς] - αὐτὰ τότ. Οοπηρί. απίς μα Μ εῖ. 1,21. οὐ 
φαγὼν] εδὲν φαγὼν τοό. κδὲ φαγων 2461. δὲν] εϑὲν 110, 137» 
τόο, τότ, 2ςι, 2ξςς, 257, 2.9. ΟΟἴηρΙ. ὀδὲν ἀγαθόν] (τ. ΑἸεχ. 

ΧΧΨΝΙ. Ὁμοϑυμαδὸν) ομοϑυμαδὼν 2:2. ςοτ. Ὁμοϑυμαϑδὸν 
δὲ] -Ἐ οἱ υἱοι αὐτε 2 ς4. (ΑἸεχ. ἱπῖεῦ ὕπςο8.) κοιμῶνται] κοιμαται 
4.3, 261. χοιμηϑήσονται ΑΙεκ. αὐτὲς ἐχάλυψεν] - ἐπὶ γης ςς. 
(ΑἸεχ. ἰηΐοσ υῃσοβ.)} ορεγίει φος. Νεῖ, 1,3. 

ΧΧΥΝΠ]. Ὥςνε οἶδα] ὡςε δὲ οἶδα ας3Ξ. Ωρε οἶδα χε. δὰ ἔῃ. 
ςοπ|.} ἤαφαε (πο υον ἀμάαοίεν πηλὶ ἰβετε; Ψεῖ. 1.αϊ. τόλμη---ἂρ- 

χόντος ἴῃ σοηι. {24.] μαδεῖ (Ὁ δξ 248.Ὁ'ἃἩ ἐπίκεισϑέ μοι] -- οἰδὰ τας 
ἐνϑυμήσεις ὑμῶν, καὶ τᾶς εννοιας ὑμῶν τὰς αδικες τας κατ᾽ ἐμου 2 ςό. 
ἐγκεῖσϑε μοι ΟἸ;γ (οἵ, 1. οἷϊ, 
ΧΧΥΠ. ΑΡ ἰηϊᾶο οοπι. α8. υχυς δὰ ἤη. οοηι. 33. οἵηηὶδ δαδεῖ 

ΩΡ κξ Αἰεχ ὭΩρε ἐρεῖτε] οτι ἐρειτε ςς,) τοῦ, 110, 137) 139, 147» 
17, τόο, τότ, 248, 2:0, 251, 252, 2.35 24) 2ςζ) 246, 2ς7,) 2ζ9. 

46ο, “6:. Οομρί. ΑἸά. ΑΙεχ. -Ἑ μοι 249. οτι ἐρειτε μοὶ 2ς). οἱ- 

κος] ῥργαετηἶτι. ὁ 5490. ἄρχοντος} ὠρχαῖος 11. ἀρχόντων ΟΙεγίοίξ. 
Ι. ε΄. καὶ τῦ ἐςιν--Ὅτι οοπλ. 20.}] α οὐπὶ ἱηϊτειτιοά. Ομιγίοῖ. 1. 
εἶ. ἢ σκέπη] α ἢ ΑΙεχ. ᾿ 

ΧΧΙΧ. αὐτῶν] αὐε 1 ς7. 
σεται (Πο) 11]. 

Αἰά. 

ΧΧΧ. Ὅτι εἰς ἡμέραν] ΡΓϑτ τ, γνωρισετε 46. 

φυλατίεται καὶ ταμιευεται 248. τηᾶγρ. μτγυσίμγ Μυῖὶξ. εἰς ἡμέ- 

βὰν 23] ργαεπιῖττ. καὶ ὦ ς4. (Αἴεχ. ἵπεγ ὕποο8.) εἰς ἡμέραν 4"- 
χειμάῤῥου ἰπ φοπι. 33.]. α εὐπὶ ἰηίεγπιοά, ΟἸΠγίοῖς. 1. οἷ᾽. ὀργῆς 
αὖτ} οργὴς ἀπωλείας αὐτε τόο. α αὐτῇ 2Ζ61.Ὀ ἀπαχϑήσονται] 
ἀπαχϑήσεται 111, τού, 1ς7, τόο, 248, 249, 2449 26:1:. Οοιρρί. 
ἀποχϑήσεται (ς) ςς. ἐπαχϑήσονται ΑἸά, 

ΧΧΧῚ. Τίς ἀπαγγελεῖ) τις ἀναγγελεῖ ςζ) 157, 252. τις ἀπ- 
αγίελη ας6. τίς ἐπαγίελεῖ ΑΙὰ, ἐπὶ προσώπου] ἐπι τροσωπον ς ζ» 

τού, 137, 138, 130, 147, 157) τόο, τότ, 248, 2.0, 2:1, 252, 2ξς, 
448, 49, 2Ζ6ο, 261. Οοπηρί., καὶ αὐτὸς} και ἃ αντος 68, τού, 

16:1. (248. τηᾶγα. υἱ ΕΔ.) ΑἸεχ. 

ουχ ἀπαλλοτριωσεται 137, 138, 130,17) 26, 260. 

κεφίζεται) 

ΧΧΧΙΙ, καὶ αὐτὸς 25] α αὐτὸς ςς, 1οό, ττο, 137, 138, 130, ᾿ 

147. 1.7, τόο, τότ, 248, 240, 2ζο, 2ς1, 2ζ2.) 253), 2ςς) 2.6, 2ς7, 
2:8, 26ο, 26:τ. (οπηρὶ. ΑΪά. ΑΙεχ. ἐπὶ σωρῶν) ἐπὶ σορω τού, ιόι. 

ἔπι σωρω 

257, 2:8.. ἡγρύπνησεν) ἡγρυπνισεν ἃ ςό. 
ΧΧΧΙΙ. χάλικες] χαλῆκες Δς1. αναρίϑμητοι]) αριϑμητοι 11]. 
ΧΧΧΙΝ. Πῶς δὲ] (κονιοάο ἐγρο Νεῖ. 11. ππαρακαλεῖτέ με} 

(τ. τού, 1τος 137. 118, 120, 1479 16ο, 20, 2ς2, 2ς ςγ 2.6, 2ς7, 28, 

4.9. ΑΙά. μοι παρακαλεῖτε τόι, 248. " μὲ 253. μοι παραζα- 

λεῖτε Οοπρὶ. κενά] ἑπαμέεν ἢ Νεῖ. 1.21. τὸ δὲ δὃζς. δὰ ἔπ. ςοη).] 
τὸ δὲ ἀφ᾽ ὑμῶν καταπαῦσαί με ἐδὲέν ἐξιν ΑἸεχ, τεφωΐες ἐπὶπε πεϊλὶ α νο- 

νοι. Π. 

ἐκ ἀπαλλοτριώσετε) ἐκ ἀπολλοτριωϑή-. 

ὀὲε πμίϊα οβ. Ν ει. 1.11. τὸ δὲ ἐμὲ] το δ᾽ ἐμε τοό. (ὐοπιρί. τὸ δὲ με 
2:52. καταπαύσασϑαι) καταπαῦσαι 249. κατακαυσασϑε 2:2. 
ἀφ᾽ ὑμῶν] ἐφ᾽ ὑμῶν ΑἸ. 

1. Ἐλιφὰξ])] Ελιφαϑ' τόο. ᾿Ελεφαὰξ (υἱ ἔργα) ΑἸά. 
μανίτης] ὁ Θαιμανεΐτης ΑΙα. 

11. -Πότερον ὅς. Δἀ ἤπ. οοαι.} Νοππε οπιίπκ: οΠ, φωὶ ἄροοι (πίε 
εἰ (εϊεπείαα ἢ Νεῖ. 14. ἐχὶ δ) εχ ὁ τόο. α ὁ 2.ο0,2:). ἐχὶ 
ὃ Κύριος] ἐχὶ κα κ ὁ Κύριος (ᾶς; εἷξ ταίυτα τεΐυπν οἰγοίτον {τεγαγαπι) 
2ζ2. 

ΠΙ. Τί γῶρ---Κυρίῳ) Ονίά ἐπὲμε ρεγεΐπε αὐ Τονιίακηι Ν εἰ, 1,Δῖ. 

μέλει] μελλεε 1238. ἐῶν σὺ ἦσϑα ὅτ. δὰ ἔπ. οοπι.] μδδεῖ {δ »ὲ 
248.  ἦσϑα] ἧς ΑΙεχ. τοῖς ἔργοις ἄμεμιπ]ος] ἄμεμνπῆος τοῖς ἴργοις 
ΑΙεχ. ἡ ὠφέλεια] -Ε αὐτῷ 249. (ΑἸεχ. ἰῃῖες ὕποο5.) ἀκε φαὶα' εἰ 
φτοάοβ Ψεῖ. 1.2... ὅτι ἀπλώσης] οτι ἀπλώσεις τού, ττο, 1 ς7, 250, 
ἃςι, 252, 2:6, 4ς8, 2Ζ6ο. (οπιρῖ. ὅτι ἁπλῶς εἶ (νοϊυῖς ἰογίλη ἀπ- 

λοῦς) ιΙόο.ἁ. ὅτι ἅπλι. τὴν ὁδόν σΒ} φνία βαιρίεχ ο υἱα ᾿μα ἢ Ὑεῖ. 
1,31. 

ΙΝ. Ἢ λόγον] ὁ λογον249ς. Ἢ λόγον --ἰλέγξεις} “κε εἰπιδαε 16 
αγρωεὶ ἰε Ν εῖ. δῖ. σἘ τοοιόμενος] α σὸν 249. 

σε ξξ, τού, 110, 1379) [38,)| 1320) 147, 1ς79 16ο, 1τό:, 448, 249, 2ς 1, - 

432, 2ς3,) 2ςς, 266,27, 258, 2.9, 261. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐλεγξαι 
σε2ςο. ελεγξεις σε 2:4. καὶ συνεισελεύσεταί σοι] και συνελευσε- 
ται σοι 138, (139. οοττ. ἔργα Ἰΐπ. υἱ 'π ΕΔ.) 2ς 1,253. εἰς κρίσιν} 
ἐν χρισει ςς. ἐν κριματι 22. 

Ν. Πότερον ἐχ] πότερον οὐχι ςξ,) 157) τόο, 4ς2, Δότ. ΑἸεχ. 
πότερον καὶ ΑἸά. ἢ κακία σου} α ἢ ςς, 2ς2, 2Δότ. ἐρὶ] μαδεῖ (Ὁ 
κε ΑΙοεκ. πολλὴ] πολν φΦόι. σα εἰσὶ αἱ ἁμαρτίαι] εἰσιν αἱ 
αμιαρτιᾶι σε 249. εἰσὶν] α ΑΙεχ. 

ὁ Θαι- 

ἐλέγξει.} ἐλεγξει! " 

ΥἹΙ. Ἡνεχύραζες] ἣν ἔχυραζες ς ς. ἡνεχυριαξζες τού, 248. Οοπιρί. ᾿ 
ἐνεχυριαζες τόι. ενεχυραζες 4ςο. πνεχειριαζες Ζ6ο. ἡἠπνεχυρίαζες 
(εἴξ ταίμγα υπΐτι5 [ἰτεγα) 2.-2Φ. Ἡνεχύρ. δὲ] α δὲ ττο, 137, 138, 130, 

,. 1479 τόο, 2ςο, 2ς1, 2.6, 2ς 7, 2 9. ηνεχυριαιζες, ιόο. οτι ἡνέχυρ. 
249. ηνεχνυρ. γὰρ 4ς3, 254. (Αἰεχ. ουπὶ γῶὼρ ὡ Ὁ) ἀμφίασιν 
δὲ] ἀμφιέσιν δὲ 2 2. ἄμφ. δὲ γυμνῶν] εἰ τοἶινεμέμπ ραμρέγωνι 

νεῖ. 1.21. γυμνῶν) γυμνον 461. 
ΝΙΙ. ᾿Αλλὰ τοεινώντ. ἐςέρ. ψωμ..} εἰ ἐἰμείοπιει ρτ να ρακε. Ν εῖ, 

1κἱ. 
ΝΙΠ. ᾿Εϑαύμασας δὲ ὅς. δὰ πη. ςοπι.}] Ηἴσδέμανε Κεοϊί φμένι- 

φζύανι (ρΕΓ ἐετταπε, ἀμί πεγαίμε ἐς ρε όπαπι αἰίφμογα. Νεῖ. 1.Δῖ. τινων 

πρόσωπον] τροσωπα τινῶν 249. τινος ροσωπὸν5όι. τρόσωπον) 
Ὡροσωπα τοῦ, τ10, 1379 138, 139, 147,17, 160, 161, 248, 2:0, 251; 

2ζ2, 253) 244, 2ςύ, 2ς7, 28, 2:9. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ᾧκισας δὲ] 
ἐχομισας δὲ ΠΙ. ὠὡκησας δὲ 110, 137, 138, 2ς1,)ςς. αἀπωχισας δὲ 

2ς4. ἐχοίμισας δὲ ΑἸεχ. ὥκισας δὲ τὰς} οικισας δὲ στωχας (ἴῃ 

εχροπίοης τινά δὲ των ἀντιγραφὼν ἐχοιμέσας ἔχει) 229ὅ.. τὲ} 
ττωχὰς 111, ςς, ττο, 137, .38, 139, 1479 1679) 161) 8.0, 217) 22, 

2ς1,), 2ς4) 2ςς, 266, 2ς7) 2ς8, 29, 260, 46τ. (οπιρί. Αἰά. ΑΙεχ. 

Οο 



.- Ἔπε 

“-΄, 

, ἢ. ΑΙά. αποκρυξη τού, 2Ζό:. ἀποχρυφῆ 1 το. 

ὉΥΆΟΕΕΘΕΤΟΙ 847. ΣΙΘΡΣΤΆ 7, 138, 139, 147) 20, 2ς3, 248, 2:0, 26ο. 

2 σεἴο ἐπρίὶ Υ εἴ. 1,Δῖ. 

1ς7) 161, 248, Δς1, 252, 255) 26, 2:8, 2ζ0, 26ο. (ομρ!. ΑἸά. αυ- 

μ ΧΙΧ. 

Ι ΩῺ 8. 
ΚΕΦ, ΧΧΙΠ. 

δὲ ἐξαπέςειλας χενᾶς, ὀρφαγᾶς δὲ ἐχάχωσας. Τοιγαρᾶν ἐχύχλωσάν σε παγίδες, καὶ ἐσπόδασέ σε 

πόλεμος ἐξαίσιος. Τὸ φὼς σοι σχότος ἀπέξη, χοιμηϑέντα δὲ μὰ. σε ἐκάλυψε. Μὴ ὀχὶ ὃ τὰ 

ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ : τὸς δὲ ὕδρει φερομένες ἐταπείνωσε, Καὶ εἶπας, Τί ἔγνω ὃ ἰσχυρός ; ἢ 
Ν »" Ζ , Ζ΄ 3 ." »» ὦ .. 2 ε ΄ "».΄. ὦ Α με: 

᾿ χατὰ τοῦ γνόφου χρίνει; Νεφέλη ἀποχρυφὴ αὐτὰ χαὶ οὐχ ὁραϑήσεται, χαὶ γῦρον δραγξ διαπο- 

ρεύεται. Μὴ τρίξον αἰώνιον φυλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες δίχαιοι, Οἱ συνελήφθησαν ἄωροι : 
. 9 “ε7 ε ͵7 2. ᾿ ε.7 ΄ 7 ΄ εν Ὁ 2δν “ ς μὸ 

“όταμος ἐπιῤῥβεων οἱ σεμέλιοι αὐτῶν, Οἱ λεγοντες, Κυριος τί “σοιῆσει ἡμίν; ἢ τι ἐπάξεται ἡμῖν 

ὁ ππαντοχράτωρ; Ὃς δὲ ἐνέπλησε τοὺς οἴχους αὐτῶν ἀγαθῶν, βαλὴ δὲ ἀσεδὼν ποόῤῥω ἀπ᾽ αὐτ. 

᾿Ιδόντες δίχαιοι ἐγέλασαν, ἄμεμπ]ος δὲ ἐμυχτήρισεν. 
Γενοῦ δὴ σχληρὸς, ἐᾶν ὑπομείνης, εἶτα ὃ χαρπός σου τὸ χατάλειμμα αὐτῶν χαταφάγεται συρ. 

9 ΑΗ 3 Ί͵ ς ε γ, 9 ἢ "ςκ 

Εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπύόςασις αὐτῶν, χαὶ 

ἔςαι ἐν ἀγαθοῖς. “Ἔχλαξε δὲ ἐχ ςόματος αὐτῇ ἐξηγορίαν, καὶ ἀνάλαξε τὰ ῥήμα]α αὐτᾷ ἐν χαρ- 

δία σε. 
Δ 

σξ ἄδιχον. 

᾿Εἂᾶν δὲ ἐπιςραφῆς χαὶ ταπειγώσης σεαυτὸν ἔναντι Κυρίου, πρύῤῥω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης 

᾿ Θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ, καὶ ὡς “πέτρα χειμάῤῥου Σωφίρ. 

τοχράτωρ βοηϑὸς ἀπὸ ἐχϑρῶν, χαϑαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον “πεπυρωμένον. Εἶτα 

Ἕςαι ὅν. 68 ὁ παν- 
“4 “οι δὴ 

πφαῤῥησιασϑήση ἐναντίον Κυρίου ἀναδλέψας εἰς τὸν ἀραγὸν ἱλαρῶς. Εὐξαμένου δὲ σὰ πρὸς αὐ- 
Ν 3 ’ φ ΄ ’ - 3 ρο Ἂ 3 4 

τὸν εἰσαχόσεταί σε’ δώσει δὲ σοι ἀποῦδδγαι τὰς εὐχάς. 

παχες τοό. πτωχὸς (ἢ) τόο. ἐπὶ τῆς γῆς] ἐπι γης τόο, τότ, 
4248. Οοππρί. ΑΙεχ. 
ΙΧ. ὀρφανὲς δὲ] και ορῷανες 249. Αἴεχ. 
Χ, Τοιγαρᾶν ὅζο. δὰ ἤῃ. σοπῃ. 12.] κα Οδιγίοί. νὶ. 370. 

γίδες] συμφοραι 548. πιᾶτε. 

εομίγί υἱέ 16 Μεῖ. Τ,Δῖ. 

ΧΙ. Τὸ φῶς σοι] το φως σου ἃ 43: Σιεριοα ἱμε Νεῖ. 1Δἴ. σκό- 
τος} ρχεται. εἰς 249. ΑΙεχ. σκότος ἀπέβη] ἐπ ἠεπεόγὶς οομνεγωπι οῇ 
γεῖ. [21. κοιμηϑέντα] αμεριμνεντα καὶ αϑροον 248. πιᾶγρ. κοι- 
μηϑότα ἅο. δὰ πη. ςοη,.] καὶ ἐν κοιμήσει σα ἐκάλυψέ σε ὕδωρ. 4 (ο- 
ἀϊςε5 ϑειεὶϊ. ὕδωρ σε} α σε 157. τ. ΑΙεχ. σε ἐκάλυψε] ττ. 

240. 
ΧΙ]. Μὴ ἐχὶ---ἰφορᾷ} μη ὁ τα υψηλα ναίων ἃχ ἐφορᾷ 440. ΑἸεχ. 

ἢς, πἰῆ ἢ ὁ, 1δάοτ. Ῥεϊυΐ, Ρ. 4983. ὁ τὰ ὑψηλὰ ναΐων] α ὁ τοό. φαΐ 
ἐχεοῖο σιαποὶ Ν εἴ. 1.δῖ, ναΐων] νεων (ζοττ. ἔργα ᾿ἰη. ναίων) 11. ἐφο- 
604. πάντα ϑοροὶ (ἢς; πιᾶγσ. Δ 4]. π3.} τού. ῥγαβηντῖ. ἐκ 549. τὲς 
ἣ ἄς. δὰ ἔῃ. τοῖΠ: ]7 εἰ ἑηγεγίανι Καείεπίες ἀπνελίαι ἢ Ν εἰ, 1,Δῖ. 

ΧΙ]. Καὶ εἶπας ὅς. υἵχιιε τἀ ἤη. σθαι. 16.] βαθεῖ [Ὁ ἈΚ 248. 
ΑΙεχ. ἢ κατὰ] εἰ κατα 2:4. εἶ καὶ κατα 2:7. κρίνει] κρινεῖ 
ξς9 τού, ΣΟ, 1179 118, 119, 1ς7) 1όο, τότ, 248, 249, 230, 2.2, 

253. 357, 28, 26ο. Οομρὶ. Αἰεχ. ΔΡ 

τα- 
ἐσπέδϑασέ σε] ἐσπεδασεν ἐπὶ σὲ 2.4. 

΄ 

ΧΙΝ. Νεφέλη] γεφὴ ςγῖ 57. τ6όο, 2 52. ἀποχρυφὴ] αποκχρυφῆς 

ΑΙοχ. ἐχπιριέρχεται ἢ τρονοια τε Θὲξ 2ς6. 
ΧΡ. αἰώνιον α 26. 

ἐπάτησαν] ἦν ἐπανεγησαν 11. ἄνδρες δίκαιοι!) α δίκαιοι 68, 27. 
ἔαρτα δίκαιοι Τοτίρταπι εἰξ αδ, ἢς, δὃ αἱ. πι. τοό. α ανδρες τό. δέ. 

ον καὶ] ἄδικοι Οοπιρὶ. Αἴδχ. μὴν μίαν γνιως 
ΧΥῚ.᾿ Οὗ συνελήφϑησα»] εἰ ἰ συνεληφϑησαν ἃςι. τοταμιδε] πο- 

ταμος δὲ ᾿τόο. στοταμὸς Ἄο. 44 ἤη. οοπ).] ποταμὸς ἐπιῤῥέοντες 
ϑεμέλιοι αὐτῶν. 13 Οοἠήϊςε5 δεγρὶϊ. ἰπιῤῥέων] τεριρρεέι 2 ξ7. 
ΧΙ. Κύριος---ἡμῖν»] τι ποιησει ἡμῖν ὁ Κυριος χ49. Αἰεχ. ἐπαξ- 

ται ἡμῖν) ἐπαξει ἡμῖν 240. ΑἸεχ. ποδίε ἐμιρογίαὐὶ! Μ ει. 1,31. 
ΧΝΠΙῚ. Ὃς δὲ] οτε γε ΠΠ|. οὖς δὲ 130, 147, Δόο. ὁ δὲ γε 249. 

Ὃς δὲ ἐνέπλησε] Εἰ ἐρί2 ἱσιρίευϊε Ψεῖ. 1.1. βελὴ δὲ ἀσεξῶν] εἰ εο- 
᾿ ἀπ᾽ αὐτῷ] , απ᾽ 68, τοό, 137, 138, 139, 

ἀπ᾽ αὐτῶν 2:0, 254. 
᾿Ιδόντες] -“ δὲ 147) 249, 2.6. δίκαιοι] ργαεπηϊ, οἱ 449. 

ἄμεμπτ. δὲ ἐμυκτ.} εἰ ἐπειίραὀ δίς ιῤι(αηπαδῆ εο:. Μεῖ, 1.21. ἐμυκ- 
τήρισεν} -“ἱ αὐτας ς ιοῦ, ττο, 137, 138, 130, 147, 157, τόο, τό:; 

348, 240, 2:0, 2:1, 2.2, 253) 2334) 4ς5, 2536, 2:8, 29, 260, 2όι. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἐμυκτήρησεν ΑΙά. 

ΧΧ. Εἰ μὴ ἄο. δὰ ἔπ. οοπ,.} μαεῖ (μὉ χςξ ΑἰεχΌ Εἰ μὴ ἐφα- 

νίσϑη] εἰ μὴν ἡφανιγαι τού, 137, 138, 130, 147, 1ς7,) 2.1, 25») 240. 
ἦ μὴν ηφανιςαι 110, 2ς7. εἰ μη ηφανιςαι τόο, τότ, 448, “ξο, 2ζ2, 

4:8. Οοπιρί. εἰ μη ηφανισϑὴ 461. εἰ μὴ ἀφανίσϑη ΑΙά. ἡ ὑπό- 
ςασις αὐτῶν] α ἢ ΑΪεχ. 

ΧΧΙ. Γενξ δὴ] γενε δὲ 1Π, 1ού, τς 7, 161; 240, 4 ο, 454) 4ζ0. 

τῶν τῖἴο, 147. 

ν΄ 

᾿ἀϊοεβ δεγρὶ!.. 

διαπορεύεται] δια-. 
ΤΙ. 

φυλάξεις] φυλαξῆς το, 4:5 2:ζ6.ὙἩ. ἣν 

᾿Αποχαταςἥσει δέ σοι δίαιταν διχαιοσύ-- 

Οοπιρὶ. ΑΙά. γινε δὲ τόο.0 εἶτα ὁ καρπ.} εἰτ᾿ ὁ καρπ. Π|ι. ἢ ὁ 
χαρπ. ΠῚ. εἶτα ὁ καρπός σ] καὶ εἰ καρπός σε τῷ (οἄὐϊΐοεβ 8ετρῖϊ. 
ἔςαι) αὶ 147," 6. ἐξὶν 4 (3. ἐν ἀγαϑοῖς] ἐν τὐ: 1ὸ Οο- 

ἐν οἰκήσεσιν 4 Οοὐϊοες ϑεγρῖὶ. 

ΧΧΙΠ. ἼΕκλαξε---ἰξηγορίαν] “εεῖρε παγὶς ἐπ οτό ε7ω9 ἐὐϊξερ Ν ςῖ. 

12: ἜἜκλαξε δὲ] ἐκξαλε δὲ τοό, 46:1. ΑΙά. εκλαδοι δὲ τόο. κα δὲ 
157) τότ, 548. Οοπιρί. ἔχλαξε δὴ ΑΙεχ. ἐξηγορίαν) νομὸν τοῦ. 

δὰ ογὰπὶ ρᾶρ.. Ἰῃέοσιοσ 8 40 αἱ. τι. Ἢ συνεξομολογήσει 240. ἐξαγοριαν 
147. Ργϑιηΐτ, σὺν ΑΙεχ, τῶ ῥήματα] ῥγαπιῖῖ. ἐκ καρδιας ςς. 
ἐν καρδίαι σα] , ςς- ἔν τῇ χάρδια σε 24. 

ΧΧΠῚ, Ἐὰν δὲ ἐπιγραφῆς] α δὲ τόο. εἂν δὲ ςραφῆς 249. εᾶν δὲ 
ἐπιςραφῃ 461. γχαὶ ταπεινώσης] καὶ ταπεινωσῃ ότι. σεαυτὸν] 
ἄντον τού, 2:2. σαυτὸν τόο, 461. ἔναντι Κυρία ἐναντίον Κυριδ ςς. 

ἐναντίον τῷ Κυριξ 2.4. τοόῤῥω] ρτατηϊτ, καὶ 240, 2 4. (ΑἸεχ. ἰηϊεῦ 
ὕη008.) τούῤῥω ἐποίησας δε. υἵχυε 44 ἤπ. ςοπι. 164.] παδεῖ (Ὁ κἈζ 
248. 2γοοκὶ γαεὶε: ἐπί φωαίενε ὦ Τα εγηαομίο ἱμὸ; Μεῖ. 1,Δἴ, ἐποί- 

σας] τοιησον 111. τσοιησης 240. ποιήσεις ΑΙεχ, ἄδικον) ῥτα- 
ΓΟ, τὸ τς) τού, τ1ο, 1379) 138, 1305) 147. 157» 160, τότ, 249, 2ζ0, 

2.1, 22) 2.3, 2.4) 255, 257, 2.8, 4.9, 260. (ὐοιηρὶ. ΑΪεκ. 

ΧΧΙΝ. Θήσῃ] ϑησει τοῦ, 110, 137) 1395 147, 250, 251, 2:6, 

26ο. ΑἸά. ϑησεις 138, 249, 2ςς. ργξηϊζ. καὶ τ ς7. ση τότ, 
248, 253. Οοπιρὶ. καὶ ϑήσεις (ουπὶ καὶ ἱπ οδαγαέξ. τηΐπογο) ΑἸοχ. 
ἐπὶ χώματι] ἐπι χωματος 4:1. ΑἸεκ. καὶ ὡς πέτρα] καὶ ὡσπὲρ 

χεμαάῤῥε] χειμαρρας 157, 253. ΑἸΙεχ. Σωφίρ] Σωφειρ (1]. 
ἢς οοηήαμηίεσι) τὸ, 137, 1389 139) 147, τόο, τότ, 248, 2ζο, 251, 

252, 2ςς) 26, 2ς8, 26ο. ΑἸά. Σαφειρ τοό. ᾿Ωφείρ Οοιφνρί. 
ΑΙεχ. 

ΧΧΝ. ἜΕκαι ὅν] ἔςαι δὲ ΑΙοχ. ἜΡραι ὄν---βοηϑὸς} Ἐν ο»ιπὶ- 

 οίεπς ααγμίον ἐμ Μεῖ. 1Αῖ. σου ὃ τταντοκράτωρ] σοι ὃ ταντοκρα- 
Τὼρ 137, 138, 1305) 147, 16ο, 2ς1,) 2 5. 9 6. ΑΙεχ. σα ὁ ταντοχρ.. 
βονϑὺς} σοι βοηϑος ὁ τταντοχρατωρ 240. . ὁ τσαντοκρατωρ βοηϑὸς σου 
254. καϑαρὸν δὲ] α δὲ ΟἸγίοξ. 1. εἶ, καϑαρὸν δὲ δος. δὰ ἔπ. 
Ἑοπ}.} δἰ φμαβ ἀγρεπίμσι ταρράμηι ἱσπὶ ργοδαίωνι ζαείει ᾿ς. Μεῖ, 1.Αῖ. 

ἀποδώσει σε} -᾿ ἔΚύριος ΟΒιγίοίε. 1. εἰ, πεπυρωμένον] τεποιρω- 
μένον 2ξς. 

ΧΧΨΥῚ. Εἴτα--- Κυρίου] αὶ οὐπι ἰηιεγπιεά. ΟἸΠγγίοίξ, 1. οἷ. τοαῤ- 
ῥησιασϑήση) ἐνπαῤῥησιάσῃ ΑΙεχ. ἐναντίον] ἔναντι ςς,) τοῦ, ττο, 
117, 138) 130) 1479) τόο, τόϊ, 248, 249, 2ζ0, 251) 22, 8 ς3) 24» 

αςό, “ς8, 259. ΟΟτηρὶ. ΑΙεχ. ἀναξλέψας] ἀνάδλεψον ΟΠΒιγίοῖς. 
Ἰ. οἷζ, ἀναδλέψας---ἰλαρῶς] ιίειοης εαὐέμπε σπρε ἘΜΟΛΑΝΕΣ νεῖ. 

1,21. εἰς τὸν ἐρανὸν] κ᾿ δς 26ι. 
ΧΧΥΠΙ. εἰσακόσεταί σου] -ἰ- ὁ Κυριος τόο.Ἐ δώσει δὲ --ἀϑῶον 

νεῖ. 30.] α οὔπὶ ἰηϊεττηοά, ΟἸἨ γγίοί, 1. οἷ. δώσει δέ ὅζο. δὰ δη. 
οοη}.} δώσει δὲ τὰς εὐχάς σε ἀποδαναι. ΑΙεχ. τοίαφωε ἱμα γειίάεε. εἴ. 
1,2ῖ. εἰ ἔς, πἰῇ εἰ νοία μα, Ν ρ. ϑώσει δέ σοι} κα σοι τού, 26ι:. 
ἀποδαναι τὰς εὐχάς] τας εὐχας σου ἀποδεναι 40. 

ςς, τόο, 2.4. 
ΧΧΥΙΠ. δέ σοι] α τοό. δίαιταν δικαιοσύνης) εονυεν απ ίοπέπε 

ἡωβμία Νεῖ. τι. ἐπὶ δὲ ὅτο. δὰ ἤπ. ςοπι.} Βαδεῖ {Ὁ κς ΑἸεχ. 
σα ἔςα!) σοι ἐςαι ΠΠ1. φέγγος] φως 139, 147, 26. 

εὐχας] - σε 

10. 

1: 12, 

23. 

14.᾿ 

15. 16. 

17. 

18. 

10. 20. 

21. 

ΝΕ 
γ  - 

Ζο. 



Ι Ὼ 8Β. 
ΚἘΦ. ΧΧΙΤΪ. 

20. 

30. 
ΚΕΦ. 

3 
4 Ν 9 ἰδὲ ΄ Ν᾿. Ν, 4 3 ΄ 39. 9 

4. ς. Εἴποιμι δὲ ἐμαυτϑ χρίμα, τὸ δὲ ςύόμα μου ἐμπλήσαι ἐλέγχων. 
6. αἰσϑοίμην δὲ τίνα μοι ἀπαγγελεῖ. 

7. 8. 

δ 9. 

Ν, 9 ΄ ρο ᾿ς ", 9 “» 

το. Χχαὶ οὐ χατέσχον, ππεριξαλεῖ δεξιὰ χαὶ οὐχ ὄψομαι. 

ι1. περ τὸ χρυσίον. 

12. 

Η 

τ 

ἴω. 

᾿κύφοντα) κεκυφοτα τού, 240, 2Ζ6όι:. 

2ζ0, 21) 2ζ2, 247) 2ξ{) 2.6. 2ς8, 29, 26ο. Οομρὶ!. Αἰά. 

᾿ἡεη αν πιεοΉ γυϊρ. 

γῆς, ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔςαι φέγγος. 

χύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει. 

ω ἢ ᾿ , ν Σ ω ᾿ ΕΝ ν. 
Οἵι ἐταπείνωσας σεαυτὸν, χαὶ ἐρεῖς, Ὑπερηφανεύσατο, καὶ 

ς ’ 3 ρο ς΄, ξ΄ 3 ρὸ ΄. 

Ρύσεται ἀθῶον, χαὶ διασώϑητι ἐν χαϑαραῖς χερσί σε. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἰὠξ, λέγει, Καὶ δὴ οἶδα ὅτι ἐχ χειρός μου ἡ ἐλεγξίς ἐςι, χαὶ ἡ χεὶρ αὐτῇ 
β εἴ ’ 3.ϑ 3 )» »" ἰδὲ Τί. δ᾽ ἃ ’ ὅτι ὕ ὑτὸ ὶ ἔλϑ 3 6λ Ζ 

,. βαρειὰ γέγονεν ἐπ ἐμῷ ςενάγμῳ. Τίς δ᾽ ἄρα γνοίη, ὁτι εὑροὶμι αὐτὸν, χαὶ εἐλύοιμι εἰς τέλος ; 

Γγοίην δὲ ἰάματα ἅ μοι ἐρεῖ, 
Καὶ ἐν πολλῇ ἰσχύϊ ἐπελεύσεταί μοι, εἶτα ἐν ἀπειλῇ μοι ἃ 

χρήσεται. ᾿Αλήϑεια γὰρ χαὶ ἔλεγχος παρ αὐτδ, ἐξαγάγοι δὲ εἰς τέλος τὸ χρίμα με. Εἰ γὰρ 
φ. ’΄ ΝΜ Ξϑ  ᾿ ΄-ς δὲ » 39 5» ’ ’ 16 : 3 Ως 4 9 Ὁ 

ὥρῶτος «σορευσομᾶ!, αι δὃχ ετί εἰμὶ.) τὰ ὧ0ε 67 εσχᾶτοιίς, Τί Οἰθα Σ Δριςερᾶ “ΦσΠοίησαντος ἀυτὰ 

Οἶδε γὰρ ἤδη ὁδόν μου" διέχρινε δέ με ὥσ- 

᾿Εξελεύσομαι δὲ ἐν. ἐντάλμασιν αὐτὸ, ὁδὰς γὰρ αὐτὰ ἐφύλαξα, χαὶ οὐ μὴ ἐκχ- 
Ζ΄ 3 . 23 ΄ 9. “ ν 2 . ͵΄ 3 ΄ Ν᾿ 

χλίνγω ᾿Απὸ ἐνταλμάτων αὖτϑ, χαὶ οὐ μὴ παρέλθω, ἐν δὲ χύλπῳ μου ἔχρυψα ῥήματα αὐτξ. 
5 ἣν ν 2 ν Μ΄ “ ΄ » ες » ν » “᾿ 

,. Εἰ δὲ χαὶ αὐτὸς εχρίνγεν ὅτως, τις ἐξ ὁ ἀντείῆων αὑτῷ; 

ΧΧΙΧ. Ὅτι ἐταπείνωσας] οτι ἐταπείνωσεν 110, 137) 138, 130, 

1475) 1579) 1τόο, τότ, 248, 2:1) 2.2) 2.3», 25.) 236, 2:7) 2.8, 2:0. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ0 Ὅστι ἐταπείνωσας δε. υἵχιε δά ἔπ. οοπι.ἢ Πᾶ- 
θεῖ ὧδ κῷὰ 248. σεαυτὸν] αὐτὸν ςς» 110, 1379 138, 130, 147) 160, 
2.0, 251) 2.2) 2ξζ,) 2τ6,4ς8, 26ο. εαὐτὸν 1ς79) τότ, 248, 240,2 ς3, 

257, 249. Οομορί. ΑἸεχ. καὶ ἐρεῖς] καὶ ἐρϑε στο, 137) 1389 139, 
147, 1579 240, 250, 2:1) 25 ςγ2:6, “ς8, 4:9, “ύο. ΑἸά. ΑΙεκ. Ὑπερ- 
ηφανεύσατο] ὑπερηφανευσαμὴν ΠῚ, ςς, τοό. οὐχ ὑπερηφανευσαμην 

4:4. ΡῬγατηῖε. εἰ ΑΙοχ. ἱπίεγ ππσοβ. υπερηφανευσαμεν 26:.- καὶ 

και Χχρυφοντὰ 147. καὶ χύφ. 

ὀφϑαλμ. σώσει} μαθεὶ (00 χς Αἰεχ. ὀφθαλμοῖς] ῥτατηῖτ, εν 1 ς7. 
ὀφϑαλμᾶς 2ξζ4. ργδυηϊτξ. τοῖς (ΠΡ. 

ΧΧΧ. Ῥύσεται] δὲ τού, 240. (ΑἸεχ. ἱπῖεγ ὑποοβ.)} ργαηϊι. 

καὶ τζ4. διασώϑητι] διασωσει (ςοττ. υἱὲ ἴῃ Ἐά. ἴωρτα 1π. δ 4]. τ.) 
ῶς7. διασωθήση ΑἸεχ. ΟΠ γίοῖ. 1. οἷ. χερσί σε] α σὰ 28ς. 

1, ὍΟδρ. ΧΥΙ͂Ι. ἴῃ Ἑά. Αἰάϊηδ. 

11. Καὶ δὴ οἶδα] , δὴ ΑΙά. ἐκ χειρός με] ἐκ χειρῶν με ΑἸεχ. 
ἡ ἔλεγξι.} -Ἐ μου ςς, τῖο, 137, 138, 130, 1479, 1579 16ο, τότ, 249, 

ἐλεγξις 
ἡ ἐλεημοσύνη με ΟΠιγίοῖξ. νἱ. 270. ἔλεγξις ἐς] ἐλεγξις 

με2ς). καὶ ἡ χεὶρ αὐτῷ} α καὶ ΑἸοχ. βαρεῖα γέγονεν] βαρεια 
ἐγένετο ςς. “ ἐπ᾽ ἐμοὶ ΑΙοχ. ἰπίου θοὸς; ἐπ᾽ ἐμῷ ςεναγμῷ] ςε- 
ναζω δὲ ἐπ᾿ ἐμαντον 111. επ᾽ ἐμε ξφεναγμω τς. υἱ νἱάείωγ. 

11. τίς δ᾽ ἄρα] τις γαρ ςς. τις δὲ αρα᾿ τού, τ1ο, 2:6. τις 
γαρ ἂν τόο. Αἴεχ. τις ἀρῶ 249,25). ΤΙς δ᾽ ἄρα διε. δὰ πα. οοπ,. 
φυἱν ἀαδὲν {εἶνε πιδ, οἱ ἐπυεμῖγε σία, εἰ Ὁσπίγε ὠχωε αἀ (οἱϊμπι εἴα ὃ 

νει. 1,21. γνοίη] αγνοει ςς. δοιη τόο. γνῳη 42. ΑΙεχ, καὶ 

ἔλϑοιμι!} καὶ ὅτι ἔλθοιμι (ουπὶ ὅτι ἰηίετ ὕπο08) ΑἸεχ.Ό εἰς τέλος] 
ἘΝ τροσϑησω εἐμπροσϑὲν αὐτῇ κρισιν 2:6. 

ΙΝ. Εἴποιμι} θέτο λέγο (ῆς; πιᾶτγ. ΔὉ Αἷ]. π|.} τού. εἰποι 20. 
Εἴποιμι δὲ ἐμαυτξ κρίμα} ὕσε ἀΐεαπε ξογανι ἐο ἐατίαπι πιραηι Ν' εἴ, Τιλξ. 
ἐμαυτὰ κρίμα] ἐμαυτὼ χριμὰ ξς. ἐπ᾿ αὐτὰ κριμὰ 249, 250, 2ς3. 
ΑΙεχ. τὸ δὲ ἄτο. δὰ ἔπ. οοιη.] δἰ ον πεσε ἐσιρίεαπι ἱπογεραιίοκίδης; 
νεῖ 1.21. ἐμπλήσδι} ἐμπλήσω τοῦ, 11τὸ, 1379 138, 130» 14791 57» 

τόο, τότ, 248, 249, 250, 251, 2.6, 2.4, 2: ς, ἃς7, 868, 26ο. (ομρὶ. 
ΑΙά. ἐμπλησων 253. ἐμπλήσαιμι ΑἸεχ. ἐμπλήσαι ἐλέγχων] ἐμ- 
“λησει μὲ ἐλεγχε 1Π. ἐλέγχων] ἐλεγχον 138. 

Ν. Γνοίην] γνωην (11. οοττγ. ἔργα ᾿π. υἱ ἰὰ ΕΔ.) ΑΙεχ. Γινοίην 

δὲ ἰάμαἾα} γνοιην δὴ ιαμαῖα 2Ζςο. Ἐὴ «ορποίξασε ἐαι αλίοπεε Ν εἴ. 1.2ῖ. 

ἰάματα) ρηματα ςξςν τού, 549, 250, Ζ6τ:. Αἰεχ. ιαμὰ 248. Οοπιρὶ. 
σεγόα Μαυΐϊρ. ἅ μοι ἐρεῖ} ἅμα ἐρεῖ 139, 147). α ἃ μοι τόο, 
αἰσϑοίμην δὲ} αἰσϑοιην δὲ 2490. αἰσϑόμην ΑἸά. ἀπαγγελεῖ] 

ὡπαγίελλει 1Π]. 

πεμλαί Ν εῖ. 1.,2ῖ. 

ΨΙ. Καὶ ἐν---ἐπελεύσ. μοι} “π ἐπ πιμῖτα οἱγαμε ἀϊμάϊοαδίἑμν πῖδ- 

ἐμπεῦ Ψεῖ. 1,21. Καὶ ἐν πολλῇ) καὶ ἢ ἐν πολλὴ ςς. καὶ εἰ ἐν πολλῆ 

τού, 137, 138, 130) 147» 1579 160, τότ, 248, 20, 2.53) 25) 246, 
257, 2ζ0, 26ο. Οοτηρὶ. ΑΙά4. (ΑἸεχ. ουπὶ ἐν 'ῃ οπγαός, πΐμοσε) ΟἾγγς 
(οἵξ, 1. εἰ, Καὶ ἐν πολ. ἰσχ. ἔπελ. μοι} Νοῖο νακίία γοτεἰμμάϊαε οοπ- 

ἐπελεύσεταί μοι] - σκότος ΟἸγγίοί. 1]. εἶτ. 
εἶτα ἐν] εἴ τε ἐν ττο, 137, 1309, 147, 251) 2ς6,. ς9, 26ο. εἶτ᾽ ἐν 138, 

μου “ὅ:. 

ὉΒαγαᾶ. τηΐϊποῦο ΑΪοχ. ᾿ 

υηΐυ5 (1028) 2 ς2. 

αναγίελει ςξ, τς). “Ἔ περι αὐτῶν 249, 254. 4π- 

Δ, . ϑοεΝἝ, ΡῚ φ,’ Ἶ “5 ξ΄ 

ὃ γὰρ αὐτὸς ἡϑέλησε, χαὶ ἐποίησε. 
- »Ὃ 9 3 9ϑ. Ὃ 3. 7 ᾽ ᾿ς 3 ᾽΄ 39 ᾿“Ὁ ϑ Ν ’ὔ 28. ἈΝ, ΄ 9 »» 

, Διᾷ τᾶτο ἐπ᾿ αὐτῷ ἐσπόδαχα" νεϑετόμενος δὲ, ἐφρόντισα αὐτ, Ἔπι τότῳ ἀπὸ προσώχε αὐτὸ 

εἶτα ἐν δε. ἡ δη. σοι. 

ἐαμ ἐπ ΤΕΥ, ΟΥΟ ποῦ αὐμίαίηγ τας. Μοῖ. 1. Αἵ. (μοι οὐ 

χρήσεται) κα ἃ τότ, 248. Οοπιρὶ. εἰ χρήσεται βοι 540. ΑΙεχ. 

2.0, 24ςς) ς8. χαὶι εἰ ἐν 249. ΑΪοχ. 
ΜΕΤΗΘΦΗΩ͂ΠΙ ὲ 

ΙΙ. ᾿Αλήϑεια γὰρ] αληϑεια δὲ ςς. παρ᾽ αὐτῷ} παρ᾽ αὐτῷ 
ΑΙεχ. ἰξαγάγοι) ἐξαγοι (248. ροίε οοττ. ὑζ ἴῃ Εὰ. δῷ αἱ, πι. 
Οοπρὶ. ἐξαγ.΄ εἰς τέλος] -Ῥ με 2:9. εὐμεεῖ ἐπ ἥπε Ν εἰ. 1.21. τὸ 

κρίμα μου] μὲ τὸ χριμα ςςν τού, ττο, 137, 138, 1309 1479 160, τό:, 
20, 232), 254) 2.) 2.6, 2Ζ6ο. (ὐοπιρὶ. ΑἸά, α με 248, 2:7. 

ΝΙΠ. Εἰ γὰρ] εἷς γαρ 68. εἰς τὐϑ ἣ 137, 138, 130, 147» 
ας7) 1τ6ο, τότ, 248, 249,24, 536, 2ς7, 258, Δύο. Οοπιρὶ. ΑΙά. ξὰν 
γὰρ ΑἸεχ. Εἰ γὼρ πρῶτος] Ναν εἰ Ν᾽ ργύπις Ν᾽ εἴ, 1Δῖ. τρῶ- 

τος} τρωταὰ 11], ςς, 68, τού, ττο, 1379) 138, 130) 147), 157, 16ο, τόι,- 

248, 240, 250, 251) 232, 2.3, 2534, 25, 256, 257», 298, 359» 26ο. 
Οοπιρί. ΑἸά. τὠρῶτος τορεύσομα!] τοορευϑὼ εἰς τὰ πρῶτα ΑἸεχ. 
πορεύσομα!] πορενομαι 249. τοορευσομε (οοιτ.) 242. καὶ οὐ ἔτι 
εἰμὶ} α καὶ ΑΙεχ. «{ἰγα ποι εγο Νεῖ. 131.. τὰ δὲ ὅς. δὰ ἤη. οοιη.} 

εἰ ἐπ πουϊξπιϊς φμονποῦο (είαπι ἢ ἸὈ]ά. τί οἶδα] - αὐτόν Ὁ χ ἴῃ 

Φ 90 

αὐτὰ] 
ν.» ΄ ᾽ ϑ 

καὶ ἃ κατέσχον] καὶ οὐχ ἀντέσχον τού, Δό:. οὐκ ἀν- 
ΙΧ. ᾿Αριςερῶ δες. δὰ Άπ. οοα).} μαδεῖ {00 ας 248. ΑἸΪεχ. 

αὐτὼ 147. 
τίσχον ΟΟὨΗΡΪ. 

Χ. Μυδίυς εἱξ ἃ. αϊπιϊάϊο ςοπ. 10. υΐχις δα ἀϊηγ! 4. σοι. ς. οΔρ. 
χχῖν. σοάεχ 13). Οἶδε γὰρ ἤδη] Οἰδὲ γαρ αὐτος ἤδη 2:3. δεά (Σὲ 
ἐρίξ Ν ει. 1.21. ὁδόν με] -[ αὐτὸς 240, 2.4, 2:7. (ΑΪοχ. Ἰηῖεῦ Ὁποοβ.} 
διέκρινε δὲ} καὶ διέχρινεν 249. ΑἸεχ. λα δὲ ΑΙ4. ἐὲ ργοδαδίε Ν᾽ εἰ. 1,2. 
τὸ χρυσίον α τὸ 249, 2ξ4. Αἴεχ. -Ἐ ἐδοχιμαᾶσεν 2 6. 

., Ἐξελεύσομαι δὲ] Ἐρτεάίαν Υ ει. αὶ. ἐν ἐντάλμασιν και 
Ὁ πῶν 231. ᾿ ἐν ἐντάλμασιν αὐτὰ ἐν τού, τς). -ξ- ἐκρατη- 
σεν ὃ τῖς με 2ς3. (ΑἸεχ. 110 ας ἴπ οβαγδέξ. τηΐπους) -Ἐ ἐκροτη- 
σιν ὃ τεῆς μὲ 249. ὁδὲς γὰρ αὐτΆ] οδ«ες γὰρ αν τὰ (ε(ξ ταίιγα 

ὁδὲς γὼρ αὐτὰ ὅζο. δὰ Άπ. οοπ).} εμβοάἰοἱ!, 
πορ ἀἰεεϊπαὖο, Ν εῖ. 141. αὐτξ) οὐκ αυτε τοόβ. ἐκχχλίνω] ἐκκλίνει 
26:. | 

ΧΙ. ᾿Απὸ ἐνταλματων---σαρέλϑθω] Α͂ ργαοερεὶε εὐως πον δἰ εάν; 

ψεῖ. 11. ἐνταλμάτων] ἐντολων 249. ΑΙεχ. καὶ οὐ μὴ] παδεῖ 
καὶ ἴῃ οἰλγαᾶς. τηϊηοσε Αἴοχ. παρέλϑω) -ξ ᾿νὰα μη ἀποϑανω 240. 

(ΑΙἰεκχ, ἱπῖεγ ὕποοβ). ῥήματα αὐτῷ] ργαταϊτ,. τὰ ςς, τού, τ1ο, 138, 
120; 1479. 1ς7, 160, ἴθῃ 291) 252) 253, 2, 2.6. (οπιρί. σεγόα 
ογὶς εἴμ. Ψυἱᾳ. 

ΧΙΠ. ὅτως] πσασχειν μὲ (πιατρ.)} 16τ,248. ὁ ἀντειπὼν] ὁ αν- 
τιπιπτὼν 252. δντιπίπίων Ο(οἴηρί. ὁ ἀντερῶν ΑΙεχ. ὃ γὰρ] ὁ γὰρ 
2ςο. Οομρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 
φμούομαφμε οοἶω, ἦος ζεεῖ!, ΜΪς. 

ϑέλω κριϑηναι 2 6. 
ΧΙΝ. Διὰ τατος -ἰσπόδακα] Ρτορίενσα σἂ εἰ ζβίπαυὶ γει. 1,Δ:. 

ἐπ᾿ αὐτῷ} ἀπ᾿ αὐτῷ ΑΙεχ. ἐσπάδακα) εϑρωηϑὴν καὶ ἐταραχϑην 
αγνοῖν τῆς τληγης τὴν αἰτίαν 248. τπᾶγρ. ἐσποδάκειν ΑΙεχ. ἐφρόν- 
τισα] αχαριςως ἡνεγκα 248. πιᾶγρ. 

ΧΥ. Ἐπὶ τάτῳ] ἐπὶ τετο 2:6. δια τξτο 27. 
δὰ βη. οοπ).} μαῦδεῖ (δ ἈΚ. 248. ΑἸΙεχ, ἀπὸ τροσώπου αὐτῷ] επι 
προσωπε αντὸ 229ὅ.5. κατασπεδασϑὼ)] κατασκυδάσω 68, αἀμη- 
χάνω, καὶ χατανοὼν στοῖμαι 248. ΠιΆΓΡ. 

καὶ ἐποίησε) Ὁ δια ττο ἐπ᾿ αυτω 

ϑ ᾿ 

Εσι τότωῳ ὅτς. 

᾿ ὃ γὰρ ὅζς. δὰ ἢ. οοη,.} εἰ απία ἐγας. 



ῳ 4) τότ, 248, 2ζ9. (ομρί. 

Ι ὥ  Β. 

μου ἐχάλυψε γνύφος. 
Υ 

ΚΕΦ. ΧΧΠΙ͂. 
χατασπεδασνϑῶ" χαταγοήσω, χαὶ «τοηϑήσομαι ἐξ αὐτῇ. Κύριος δὲ ἐμαλάκυνε τὴν καρδί, ἂν μ8' τό. 

ὁ δὲ παντοχράτωρ ἐσπέδασέ με. Οὐ γὰρ ἥἤδειν ὅτι ἐπελεύσεταί μοι σχότος, ταρὸ προσώπου δέ τ7. 

Κ ΕΦ. 

ΧΧΙΨΝ, 

ΔΙΕΙΑΤΙ δὲ Κύριον ἔλασσον ὦ ὥραι, ᾿Ασεξεῖς δὲ ὁ ὅριον ὑπερέδησαν, ποίμνιον σὺν ποιμένι ἀρπάσαν- Ι. 2. 

τες; Ὑποζύγιον ὀρφανὼν ἀπήγαγον, χαὶ βδν χήρας ἠνεχύρασαν. 

᾿Απέξησαν δὲ ὥσπερ ὄνοι ἐν ἀγρῷ, ὑπὲρ ἐμᾷ ἐξ.-- δικαίας, ὁμοϑυμαδὸν δὲ ἐχρύξησαν πρᾳεῖς γῆς. 
’ ν ε᾿᾿ ἰδὲ ’ ΚΕΝ ϑοΜΨὮἤἢ 3 4 

ελϑόντες τὴν ἑαυτῶν τάξιν' ἡδύνϑη αὐτῷ ἄρτος εἰς γεωτέρους. 

᾿Εξέχλιναν ἀδυνάτες ἐξ δδδ 

3 Ἃ, δ Ψ 3 δ.» 

Αγρὸν τρὸ ὡρᾶς ὃχ αὐτῶν ὁντὰα 
2 ,΄ 958,92 3 ἰωὲ 3 ἰωὲ 3 ἙΝ -,. »Ἅ Ν 3 ’ ᾿ς, Ἁς 9 ᾿ 

ἐσϑέρισαν' ἀδύνατοι ἀμπελώνας ἀσεδὼν ἀμισϑὶ χαὶ ἀσιτὶ εἰργάσαντο. Τυμνᾶς πολλὲς ἐχοίμι- 
σαν ἄνευ ἱματίων; ἀμφίασιν δὲ ψυχῆς αὐτῶν ἀφείλαντο. 

παρὰ τὸ μὴ ἔχειν ἑαυτὰς σχέπην, πετρᾶν περιεδάλοντο,᾽ 

τωχότα δὲ ἐταπείνωσαν" Γυμνὲς δὲ ἐ ἐχοίμισαν ἀδίχως, πεινώντων δὲ τὸν ψωμὸν ἀφείλαντο. 

ςεγοῖς ἀδίχως ἐνήδρευσαν, ὁδὸν δὲ διχαίαν ἐχ ἤδεισαν. 

᾿Απὸ ψεχάδων ὀρέων ὑγραίνοντᾶι, 
᾿Πέτασ ὀρφανὸν ἀπὸ μαςβ, ἐχπετ-- 

Ε 

Εν 

Οὗ ἐχ πόλεως χαὶ οἴχων ἰδίων ἐξεξάλοντο, 
᾿, δ ΄ 33 9 ’ δ)᾽)α, Ν, Ζ΄ ’ὔ’ 9 νΝ 3 ΄᾿᾿᾽ ΙΝ ΞΜ 

Ψυχὴ δὲ γηπίων ἐςένγαξε μέγα. Αὐτὸς δὲ διατί τότων ἐπισχοπὴν οὐ πεποίηται ; ἐπὶ γῆς ὄντων 

αὐτῶν χαὶ ἂχ ἐπέγνωσαν, ὁδὸν δὲ διχαιοσύνης ἐχ ἤδεισαν, εἰδὲ ἀτραπᾶς αὐτῶν ἐπορεύθησαν. Γγδς 

δὲ αὐτῶν τὰ ἔργα, παρέδωκεν αὐτὸς εἰς σχότος, χαὶ γυχτὸς ἕςαι ὡς χλέπης. 

ΧΥῚΙ. Κύριος δὲ] Θεὸς δέ α ξι. 

πιΐποτε εἰ με ἱπίεγ τῃ}008) ΑἸεχ. 
τὰς τοπες καρδιᾶς μου 248. τηδγρ. 

Κύριος δέ μου (ευπὶ δὲ ἴῃ οἰιαγαξξ, 
ἐμαλάκ. τ. καρδ. μου] τταρελυσε 

ἐσπάδασε] εϑορυθησεν 248. 
᾿ἐσπεδακεν 2:0. ΑΙεχ. ἐσπέδ. με] εοπίμνῤανὶέ πιε Ν ει. 1.21. με] 
, ἐπ᾿ ἐμέ (ουπὶ ἐπ᾽ ἱπίεσ ὕυπς05) ΑἸεχ. 

ΧΥΤ]. ὅτι ἐπελεύσεταί μοι} οτι ἐπελευσετε μοι ἃξξ. σκότος] 

γνόφος ΑΙεχ. σωρὸ προσώπου] τροσωπον 1Π.  τορὸ προσώπου 
ἄς. δὰ ἢη. ςοπ.] εἰ απο γαείενε πεάπι ἱερεγεῖ εαἰρο. Ν εῖ, 1Δ. δὲ 
Μμ5] δὲ με τότ. (248. εχ σοττ. Ρ. 11π.} τ. 252. ἐκάλυψε] ἐκαλυψε 
μειοῦύ, 26:. καλύψει ΑΙεχ. γνόφος} σκότος ΑἸεχ. 

1. Οδρ. ΧΧΙΝ. δἀϊιιηρίτυν σαρ τ ργαοοάεηϊ ἴῃ Ἐά4, ΑἸάπα. Κύ.- 

θιον] Κυριε ΠῚ. ἔλαϑον] ἐλαϑὼν 138. -Ὀτγαεηλῖτς, ἐκ « τόο, 248. Οοπιρὶ. 
ΑΙεχ. ἔλαϑον ὧραι] ποϑ αι μεγημ ἀογδ νεῖ 1κἴ.. ὧρα!] ὡρᾶς 1. 

11. ᾿Ασεδεῖς δὲ] -Ἐ Ἔκ εἰδον "μέρας αὐτὰ 249. ἀσεβεῖς δὲ ἄνδρες 
τ νὰ δὲ ἴῃ οΠΑΓ. τηΐπογε, εἴ ἄνδρες ἢ ἰπῖετ ̓Ὡπςο8) ΑΙεχ. α δὲ ΟΠιγίοξ. 
νἱ. 370. ὅριον] ἐκ εἶδον ἡ ἡμέρας αὐτὰ; ὅριον δὲ οὐπὶ δὲ ἰπῖεῦ ἀποος, 
εἰ ἐκ εἶδον ἡ ἡμέρας αὐτῷ ΤῺ χὰ ἱῃ οΒᾶγ. αὐμογε): ΑΙεχ. ὅρον ΟἸγίοί. 
]. οἴ. ποίμνιον] ΡγΣπτ. καὶ ΑἸεχ. πτοοίμνιον ὅτε. δὰ ἔπ. οοπι, 
6.1, Ομ εγίοί, 1. εἰ, σὺν ποιμένι] συν τοιμένη 128... ἀρπάσαν- 
τες] -- τροσελαδοντο τό. ἥρπασαν ΑἸεχ. 

1Π1. Ὑποξύγιον] υποξυγιον δὲ ς ς» τού, ττο, 138, 139, 147, 16ο, 
τότ, 4ςο, 2:1), 253,2 545) 446; 4:9, 260. Οοπηρὶ. (ΑἸεχ. οὐπὶ δὲ ἱπίεῦς 
ΒΏ6Ο8.) ἡνεχύρασαν} ηνεχυριασαν τοῦ. ενεχυρᾶσαν 130, 147. 
ἐνεχερίασαν 261. ἣν ἐχύρασαν Ἀ]ὰ. ρίρηογαψεγμη Ν ει. 1Αι. σόβα- 
ἐεγμπῖ ῥγοὸ ρίρηογε  υὶρ. 

ΙΝ. ᾿Ἐξέχλιναν]) ἐξέκλιναν δὲ ςς, 249, 2.2, 2:1. 2:9. ἐξέκχλινον 
“δὲ ΑἸεχ. Ἐξδιλ. ὥδυνώτας) Εὲ ἱπεὶίπαυεγμηὶ ραμρεέτες ΜΝ εῖ. 1,λῖ. 

δικαίας} αδικιας α6τ. θεῖ δ “Φ- ΑΙεχ. ὁμοθυμαδὸν δὲ] λ δὲ 
μαθεῖ δὲ ̓μίοτ ἅποος ΑΙεχ. 

Ν. ᾿Απέξησαν δὲ) απεθησι δὲ 0. καὶ ἀπέδησαν ΑἸεχ. Εἰ ἱν- 
γμέγωη Ν ει. 1. 3ῖ. ὥσπερ ὅνοι---τάξιν] γεν! ϑῖνὶ ἐμ ἄρτο (ὉΡΕΓ Ριέ, 

ἐχεέμμίε: σαὶ ορας (με: ἴθϊά. νπὲρ ἐμ] ἐπ᾽ ἐρήμε ΑΙεχ. ἐξελϑ.. 
τ. ἑαντ. τάξιν} μαδεῖ ὩΡ »ςξ 248. τὴν ἑαυτῶν τάξιν] τῇ ἑαυτῶν 

᾿ς πράξει ΑἸεκ. τάξιν} τραξιν ςς, τοῦ, τιο, 138, 1329, 147) 248, 
ον 240, 20, 2ς2,) 2ςς, 4.6, 257) 258, 2:9, 26:1. Οοιηρί. ΑΙἰά. ηἡϑύν- 

9η] ἡδυνηϑη δὲ ΠῚ. γλυκανϑει (πηᾶγρ. 80 αἱ. πι.} τού. ἡδύνϑη δὲ ΑΙεχ. 
ἡδύνϑη---γεωτέρους} ἰιαδεῖ {0 δς εἴ ροπῖς ροϊὲξ ἐϑέρισαν 'π οοπ]. ἴδ. 
Αἰεχ. αὐτῷ] αντων ςς, τού, τῖἴο, 137, 138, 130», 147, 148, 2ζ0, 
225) 254) 536, 2:8, 2:0, 261. ΟὐομΡΙ. ἄρτος] ργαπιίτ. ὁ σόι. . 

ΨΙ. ἐκ αὐτῶν ὄντα] οὐχ αὐτὸν οντὰ 137. ἐϑέρισαν) Ἔ ληρρι- 

κως 249. 
τόο, τότ, 248, 249, 2ζο, 2ς1,2ζ29ς2ςς, 26, 2 9, 260. (ὑοηγρὶ. ΑἸοχ. 
ἀμπελῶνας ἀσεξῶν} ττ. ΑΙεχ. ἀμισϑὶ] αμισϑοῶι τις). ἀἀμισϑὶ 
καὶ ἀσιτὶ) αμισϑει καὶ ἀσιτοι (11. οὐπὶ ε υἵτοαι ἔργα [1π.) 68, 2 ζο, 
2:2. ασιτι και ἀμισϑι ςς) 554. ΑἸεχ. ἘΠῚ ασιτοι (α6ο. υἱ 
νυἱάείυτ.) 261. - 

ΝΙΙ. Γυμνὰς] γυμνες δὲ τού, 110, 137, 48 130, 147920, 251, 
ας, 26, ς), 49, 26ο. Αἰά. (ΑἸεχ. οππὶ δὲ ἴηῖεῦ πησοϑ.)} ργαιηϊ. 

ἀϑύνατοι] αδυνατοι δὲ ς ς,), τού, το, 137, 138) 139, 1477,͵ 138, 130) 251) ἃς. 

Καὶ ὀφθαλμὸς 

καὶ ΟἸγίοί. 1. οἷ. ἐκοίμισαν] ἐκοιμησᾶν 110, 1379) 160, τότ, 2 ζο, 
2ςς, 2ς6. ΑἸά. “έεενμη! ἀογηεῖγε Νεῖ. 121. ὄἄμφίασιν] ἀμφιεςιν ςξ, 

22. ενδιμα τοῦ. πιᾶγρ. 80 ἃ]. . ἀμφίασιν δζς. δὰ ἔῃ. οὐῃ,.] εἰ 
“εξωεεη ἐπ ζγγίρογε σὀβαΐεγεπι, Ψεῖ, 121. αὐτῶν] εαὐυΐων 111. ἀφεί. 
λαντο] αφειλοντο τού, 138, τότ, 240, 2ζ0, 252, 253,)25,),2ς7, 2:8, 
20, 261:. (οπιρὶ. 

ΝΙΠ. ᾿Απὸ ψεκαάϑων) απο δὲ ψεκαδων ς ς. (τού. εἰ ἴπ πγᾶγρ. 80 αἱ, 
τη. ἥετος ἷἴ. 6. υετος.) Απὸ ψεκάϑων δζο. υἱχψὺυς Δἀ ἤη. σου). Παθεὶ 
Ὁ κξ 248. ᾿Απὸ ψεκχ. ὀρ. ὑγραίν.} α 68. δαθεῖ (Ὁ κξ Αἴεχ. 
Ψεκάϑων] ψεκαδον τι218.. πααρὰ τὸ μὴ ἔχειν] τταρὰ τὸ μὴ ἐχῆν 118. 
Ργαηντ. χαὶ 249. Αἰεχ ἑαυτὰς} αὐτες τοῦ, 137» 138, 130, 147, 
16ο, 249, Δςῖ, 2.2, 4ς,) 2.6, 2ςγ, 218, 2.9, 261. αυτοις τότ, 248. 

Οοπιρ. τυέτραν] πέτρας 137), 138, 2ς1,)2ςς. στυύέτραν τεριεδά- 
λοντο] ἃ. 249. τεριεδάλοντο ἑαυτὲς μετὰ ττετρὼν Οοὐεχ᾽ υη05 δεγεῖϊ. 
ποεριεξάλοντο] τοεριεδάλλοντο ΑἸά. 

ΙΧ. Ἥρπασαν] ρτεπιῖ. ἐπὶ τὸ σόολησαι 5:6. ἥρπασαν δὲ (ευπι 
δὲ ἱπίες ὑποο8) Αἰεχ. ὀρφανὸν] ορφανας 1Π. ἀπὸ μαςΒ) απὸ 

μασϑῳε τοό. ᾿ἐκπεπ]ωκότα δὲ} καὶ ἐχκπεπϊωχότα ΑἸεχ. ἢς, οτπὶ 8᾽- 
πουΐο, 13 Οοὐϊςε5 δεγεῖ. 

Χ. Γυμνὲς- ἀδίκως} αὶ οὐπὴ ἱπίεγπιοά. 147). Νμάοι ἤξεεγμπε ἐἶογ- 

»εῖγε ἱπίφως Νεῖ. 1Δι. Γυμνὲς δὲ} α δὲ ΑΙεχ. ἐκοίμισαν] εἐκοιμη- 
σᾶν τἴο, 137. 130, 179) το, τότ, 2:6. στὸν ψωμὸν] α τὸν ΑἸεχ. 
βαπεν Ὗεῖ. 1,Δἴ. τὸν ψωμὸν ἀφείλαντο) ἀφείλοντο Ψωμον 2409. 
ἐκίεγωπι (ῥίεας Ψυὶς. ᾳ. ΟἿ, ἀφείλαντο] ἀφείλοντο τοῦ, τότ, 2ζ0, 

212, 2.3, 26:1. (πρὶ. το 

ΧΙ. Ἐν ςενοῖς} ἐν σκοτεινοῖς 1Π1, ττο, τότ, 248. Οοπιρ; οἶδέ. 
κως] ἀδίκοις 15). 249. ὥδικως ἐνήδρευσαν] ἴτ. ΑΙεκ. ὁδὸν δὲ] 
α δὲτιο, ς9. δικαίαν} δικαίων 1, 139, 147,1 57) ἃ 0, 2 5452 ςὅ, 
2:0. ΑἸά. 

᾿ ΧΙ. Οὗ ἐκ πόλεως] α οὗ ΑΙεχ. 

εἰοίἑαίς εἰ ἐδ ἀἰονεῖδες οἱ εἰϊοϊεδαμίαν Υ εῖ. 1,λϊ. 

Χιὼῶν 249, 254. : 
2ζ0, 2:2, 2ςς, 2Ζ6ο. ΑἸά. ἐξέθαλον αὐτὰς ΑΙοχ. 
ἤη. ςοπ1.} σπίπεα ὑενὸ ῬΑΡΟΚΟΓΜΘΕῚ ἐπ ρενεε υαἱάες Νεῖ. ἸιΔι. 

Ἔ ἐξ ατροφιας 2.6, 2ς). μεγάλως ΑἸεχ. 
ΧΙ. Αὐτὸς δὲ---πεποίηται] ἱρ2 συίονε ει: δογεπι συγ πε πο ἦα- 

ὀμίε. Ν εῖ. 141. τάτων ἐπισκοπὴν] {Γ, 4.4. ἐπὶ γῆς ὄντων αὐτῶν] 

ἔτι ὄντων αὐτῶν ἐπὶ γῆς (οιπὶ ἔτι ἰπῖοτ υποο5) Αἶεχ. ὄντων αὐτῶν] 
οντωφ αὐτῶν 28. 

λ χᾶι 147. καὶ ἐκ ἐπέγνωσαν δο. δὰ ἔπ. ἐοῃλ.] εἰ ἐγπογάτεπι υἱαπε 
͵7ϑδμϊα, πον ΑΝ ΜΙ ΟΚΤΕΗΙ ἐπ (ερεἱἰς εἼκ2. Ν εῖ. 1,3ῖ. ὁδὸν δὲ} α δὲ 

ον ἐκ ἤδεισαν] εκ δῆσαν 138, “ςό. εκ εἰδοσαν 
το. δὲ] Ἔτε ις7. ἐδὲ ἃς. 84 ἔπ. οοπι.} ἐδὲ ἐπορεύϑησαν ἀτρα- 
πὲς αὐτῆς ΑΙεχ. ἀτραπὲς αὐτῶν] ατραπες αὐτῆς ςς, τού, το, 

137, 138, 139, 147, τόρ, τότ, 20, 251) 252, 2.4) 2ςς, 2τ6, ατ8. 
(ομρὶ. ἀτραπες αὐτῷ τς7.. 

ΧΙΜΝ. καὶ νύκτος---ὕδατος ἴπ σοι. 18.} μαθεῖ τὰ χκ Αἰεκχ. 

Οἵ ἐκ πόλεως---ἐξεδάλοντο] δε 
καὶ οἴκων] καὶ οι- 

ἡυχὶ δὲ ὅτε. ἢ 

μέγα] 
ΔΦΊΝΥ! 

ε 
ὼς 

᾿ς κλέπἼης} ὁ κλεπίης 110) 1479 2.6. (26ο. οοἵτ. ἤιργᾷ ἴἰπ. υἱ ἰῃ Εἀ.) 

ΑΙά. κως 2ς7. 
ἃ 

1ό. 

τ 4. 

δ: 

6 

γ. 

8. 

9 

ἐξεξάλοντο) ἐξεδαλλοντο τού, τόο, τότ, 548, 240, 

ΓῚ Ὶ [2 , 

α αυτων 46ο. υἱ νἱάετιιγ., καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν] ΄ 

11. 



1 Ὼ Β. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΨΝ. 

μοιχξ ἐφύλαξε σχότος, λέγων, Οὐ «ππρονοήσει με ὀφϑαλμὸς, χαὶ ἀποχρυθὴν ποροσώπα ἔϑετο. 
16. 17. 

9 4 ε ξ΄ ε ἃ Ὁ 9 ΄ βῷ 

Διώρυξεν ἐν σχότει οἰχίας, ἡμέρας ἐσφράγισαν ἑαυτᾶς, οὐχ ἐπέγνωσαν φώς. 

18. αὐτοῖς τὸ πορρωὶ σχιὰ ϑανάτου, ὅτι ἐπιγνώσεται τάραχος σχιᾶς θανάτου. 

Ὅτι ὁμοθυμαδὸν 
᾿Ελαφρός ἐςιν ἐπὶ 

19. πρόσωπον ὕδατος, χαταραϑείη ἡ μερὶς αὐτῶν ἐπὶ γῆς, ἀναφανείη δὲ τὰ φυτὰ αὐτῶν ᾿Επὶ γῆς 

2ο. ξηρά" ἀγχαλίδα γὰρ ὀρφανῶν ἥρπασαν. Εἶτ᾽ ἀνεμνήσϑη αὐτῇ ἡ ἁμαρτία" ὥσπερ δὲ ὁμίχλη δρό-- 

σὰ ἀφανὴς ἐγένετο' ἀποδοσείη δὲ αὐτῷ ἃ ἔπραξε, συντριδείη δὲ τᾶς ἄδιχος ἶσα ξύλῳ ἀγιάτω. 
21. 22. Στείραν δὲ οὐχ εὖ ἐποίησε, χαὶ γύναιον ἀχ ἡλέησε, Θυμῷ δὲ χατέςρεψεν ἀδυνάτες" ἀγαςὰς τοι- 

23. γαρᾶν, ἃ μὴ πιιςξεύση χατὰ τῆς ἑαυτῇ ζωης. Μαλαχισϑεὶς, μὴ ἐλπιζέτῳ ὑγιασϑῆναι, ἀλλὰ πε- 
ρὸ ’ 

24. σείται γοσῳ. 

γειν, χαὶ σήσει εἰς δὲν τὰ ῥήματά μὲ; 
κΕΦ. 
χΑν. 

Πολλὲς γὰρ ἐχάχωσε τὸ ὕψωμα αὖτϑ, ἐμαράνθη δὲ ὥσπερ μολόχη ἐν χαύματι, ἢ 

25. ὥσπερ ςἄχυς ἀπὸ χαλᾶμης αὐτόματος ἀποπεσών. Εἰ δὲ μὴ, τίς ἐςὶν ὁ φάμενος Ψευδὴ με λέ- 

:.2. ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Βαλδὰδ ὁ ὁ Σαυχίτης, λέγει, Τί γὰρ προοίμιον ἢ φόξος παρ᾽ αὐτῷ ὁ “τοιῶν 

3. τὴν σύμπασαν ἐν ὑψίξῳ; Μὴ γάρ τίς ὑπολάθδοι ὅτι ἐςὶ παρέλκυσις μὐ ν ἐπὶ τίνας δὲ ἐκχ 

4. ἐπελεύσεται ἔνεδρα παρ᾿ αὐτὰ; Πῶς γὰρ ἕςαι δίχαιος βροτὸς ἔναντι Κυρίου ; ἣ τίς ἂν ἀποχα- 
’ 

χν. Καὶ ὀφθαλμὸς] και ὁ ἀήϑαλμο ιόι. Καὶ ὀφϑαλμὸς 
δα. υἵηυς δὰ πρόσωπον ὕϑατος ἰπ ὁοπι. 18.} μαδεῖ (Ὁ κς 248.  ἐφύ- 

ελαξε] ἐκαλυψε 147), 2:6. τωρονοήσει] τοροσνοήσει ξς, τού, τόο;, 
Δ τς 2χο, 222, 253. ΑΙεχ. ὀφθαλμὸς 29] ργαηλτξ. ὁ Αἰεχ. καὶ ὦπο- 
ας ΚΧΡΟΘΗ͂Ν καὶ ἀποκρυφὴν 340, 20, 248, 28. 
Ἔ ΧΥῚ. Διώρυξεν} διερυξεν τοό. ἡμέρας} πμεραν ες. 

ὉΠ ἰπῖδν ὕποοβ Αἰεχ. ἑαυτὰς] εαυτόις 1 ς7. 

ΧΥΙ. αὐτοῖς τὸ πρωΐ] τὸ ὥρωι ἀντοις ἐς, τού, 138, 147,17» 
ᾶζο, 252, 253, 2.6, 2:7, 2:8, 259. τῶ πρῶ! αὐτοῖς 137, 139) 
24,460. τῶν πρωΐ αὐτοῖς ΑΙά, σκχιὼ ϑανάτα) διεσκίδασιν 1Π]. 
ϑανάτα τ" --ϑανάτε 29] α αἰϊεσυῖγ. οὔτι ἰηςεπτηθά, 106. 
σεται) οτι γνώσεται 110, 137» 148, 130, 147, 2ς15)2ς ς, 2:6, 4:0, 260. 

. ὅτι ἐπιγνώσ. τάραχ,. σκιᾶς ϑανάτα] καόι. τάραχος] ταραχας 
ΣΤ φον τῖο, 137, 138, 1309, 147, 1570 τότ, 448, 440,0, (3,4 ς4, 4ςς, 

26, 2:7» 258, 2ς9, 2Ζ6ο. Οοτηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. σκιᾶς} σχιὼς 118, 
8:0, 253, 2ς4.- σκιᾶς ϑανάτου] σχια, ϑανατε 11], 249. σχιαν 
ϑανατε ςξ, 160. 

ΧΥΠΙ. ᾿Ἐλαφρός] ἐλαφροτέρυς 13}. 139, 147, 2ς6, 4ς}) 26ο. 
ΑἸά. ελαφρον 2:8. ἐπὶ τρόσωπὸν] ἐπὶ προσώπου ΑἸ. καΐα- 
ἐαϑείη] καϊαμαραν θείη τού, 26:1. καταρραχϑειη τόο, 2.2. ἡ με- 
ρὲς αὐτῶν] ἡ μερὶς αὐτῷ ΑἸά. ἐπὶ γης---αὐτῶν) λ 426ι. ἐπὶ γῆς 

Υ. "πξηρά ἰπ οοαι. ἴΣ4.] ἐπὶ τῆς γῆς ξηρα τοό. ἀναφανείη δὲ] α δὲ 

Π Οηγίοξ. 1. οἴ. (σῷ φυτὰ αὐτῶν) τα ογα ἀντῶν τἴο, 137, 139, 

᾿  ὰ ΧΙΧ. ' Ἐπὶ γῆ:] ἐκ γὴς 138, 2ς1,) 266. ἀπὸ γῆς ΟΒεγίοί. 1. οἷε. 
ἀγκαλίδα] αγκαλιδια 1 ς7. ἄγκαλ. γὰρ} α γάρ2:3. ἀγκαλι- 
δας γάρ 2:). ἀγκαλίδα δὲ ΑΙ4, ἀγκαλ. γὰρ ὀρῷ. ἥρπκασ.} δε 
,ακ εϑὲπε αρίδίογμσι γαρμεγεμὶ; Νεῖ. 1.21. ὀρφανῶν] ορφανε 11]. 

μια: κι νὸς ΣΧ. Ἔϊτ' ἄνιμν. .}] εἰτὰ ἄνεμν, Κ5, τοό, τιο, τότ, ἃς, “τό, 4 ς7, 
ες πο 4{8,5 50. εἶ τ᾽ ἄνεμν. τόο. εἶτα ἐμνήσϑη ΑΙεχ. Εἰτ' ἄνεμν. αὐτὸ ἡ 

ἁμαρτ.] κατέναντι ἐμνήσϑη αὐτῷ ἁμαρτία τι Οοάϊςοε5 δεγρὶϊ. (4, οὐπὶ 
Ψεπεῖα, κατέναντι ἡρπάσθη αὐτῷ ἁμαρτία) ἀείπαε γεπισπαοναίκπα, οἤ 

ς 2εεοαίμνι οι. Ν εῖ. 1αἴ, αὐτὰ ἡ ἁμαρτία] αυτων καὶ ἀμαρτια 11, 
τότ, 248. Οοπηρ. ὥσπερ δὲ] καὶ ὠσπὲρ 249. ΑΙεχ. ἀφανὴς 
ἐγένετο) κεἴγπαπι εοηραγμὶ Μεῖ. 1.2. αἀποδοϑείη δὲ) α δὲ 137, 2 47. 
ΑΙεχ. ἃἃ ἔπραξε] καϑὰὼ ἔπραξιν ΑἸεχ. δΛειὶ ερίε ΝΘ εἴ, Τμλ. «ἂς 

, ἄϑικος--- ἀνιάτῳ] ἰισα ξνλω ανιατὼ τὰς αδικος 249. ἴσα ξύλῳ ἀνι- 
᾿ ἅτῳ] βεμὲ ᾿ίγπανε ἰπίαπαδιϊε, Ν ει. 1. 

ΧΧΙ͂. Στείραν δὲ] σειραν γαρ ςξ, τού, το, 137) 138ν.139, 147} 
νΎΣλ ας7ν 160, τότ, 248, 2.0, 2ζ1) 2ζ2,), 253), 2,4.) 2ςζ) 2.6, 2ς8, 2.0, 

46ο, 2Ζ61τ. ΟομρΡ]. ΑΙεχ. ἐκ εὖ ἐποίησε) οὐκ ἐποιχτειραν 111. οὐκ 
εὐ ἐποιηῆσαν 157. ΑΙἸά. καὶ γύναιον] καὶ αγυναιον 1], 68. και χῆ- 
ρᾶν 4 2. καὶ γύναιον ἐκ] «δὲ αγυναιον ΠῚ. εἐδὲ γύναιον ΑἸεχ. 
καὶ γύν. οὐκ ἡλ.} οἰ πηρἰογὶ πορ ε »πίψενιμς. Ν εῖ. 1.2ϊ. ἠλέησε] 

ηλεησαν 11], 
ΧΧΙΠ. χατέρρεψιν} πἰρί ραν ΠῚ], ἡδὺ: ἀδυνάτες] δυνάτους 

ΑΙεχ. ἀναςὰς ὅδζο. δὰ ἔῃ. οὐτη, ] δον αν ἘΦ ἐξ πο ΟΣ 7) 

οὐμασι  ίαπι. γεῖ. 1. ἃ μὴ τυςεύση] οὐ μη τιγεῦσει το, τ 138, 
2:0. κατῶ τῇς] σερι τῆς 249, 457. ὑπὲρ τῆς ΑΙεχ. 

ΧΧΙΠ. Μαλακισϑεὶς] μαλακχισϑεις δὲ ςς, τότ, 248, 2.2, 259. 
“ς ΟΟΠΡΙ. Αἰεχ., μὴ ἐλπιζέτω] οὐ μη τιξευσὴ 1:7. μη λογιζίσϑω 
Ὁ Ψο».."ΠΠ. ἘΝ 

Ἔδὲ 

ὅτι ἐπιγνώ- 

αγιασϑηναι 4ςο. ὑγιά- 
νόσῳ] ἐπ ἰσπρκονε Ἰθϊ4. (ΟΕ, Ψυΐϊς. 

4.2. ὑγιασϑῆναι] ργρεποῖτῖ. τοὺ 1 ς7. 
ναι Αἴεχ. (παίίαίενε Ν᾿ εἰ. 1,Δϊ. 

ἴω 1.) 
ΧΧΙΝ. ἱμαράνϑη δὲ] α δὲ 68. ΑΙά, μολόχη) χλοὴη 11]. 

μαλαχη (τοῦ. 'π πιδῦρ. δ 81]. τὴ. ἀλασομα) 1:79, 249, 3240, 2.5, 
253. (2 ς7, 80 αἱ. πι.) ἐν καύματι] ἐν κάματι 249. ἣ ὥσπερ 
γάχυ.} α ἢ 147. ὠπὸ καλάμης αὐτόματος ἀποπεσών] αὐτό- 

ματος ἀποπεσὼν ἀπὸ καλάμης (ουπι αὐτόμαϊος 100 “5.) ΑΙεχ. αὖ- 
τόματος] αὐτομάτως 110, 137», 130, 249, 251, 243) 2ς:,, 2.6, ἀςο, 
ΑΙά. 

ΧΧΥ. Εἰ δὲ μὴ ἄς. τὰ Βπ. ςοηι. 1 μαδεῖ (ὩὉ χς ΑἸεχυ τίς ἔςιν 
ὁ φάμενος] τις ὁ φαμενος ἐς αςζ4. ὁ φάμενος] ὁ λεγὼν ΠῚ. τηλῖγ. 
ψευδὴ με} τ. ςς, 2:0. Αἰεχ. α μὲ 2:2. εἰς ἐδὶν] εἰς αϑὲν το, 

137, 138, 139, 147) 160, τότ, 2:0, 2:1, 4.52, 2 ς4, 546, 2ς8, 2ς0, 
246ο. Οοπρὶ. ΑἸεχ. 

δηματὰ μου 16ο. 
εἰς ὁδὸν (ἢῆς) 26ι:.΄ 

͵ 

τὰ ῥήματά με] τα δια- 

1. Ὁαρ. ΧΥ͂ΤΙΙ. ἱπ ΕΑΝ ΑΙαπά. Ὑπολαβὼν δὲ] ρταπεῖις. καὶ 
-τόο. 

Π. τί γὰρ] τϊ γαρ ἐξι 222ὥ. Τί γὰρ--φόξος} ἀλλὰ νῦν , ταρ- 
οιμία τις ἢ ἢ ὁ φόξος 9 Οοάϊοες δετρῖ, τί γὰρ--σαρ' αὐτῇ] τί γάρ; 
ἔςιν προοίμιον ἥ ὁ φόδος παρ᾽ αὐτῷ (ουπι ἣ ἴῃ ομαγαές. ταϊποτα) ΑΙεχ. 
Φυἱά ἐπὴν ἐχον. τ ῳ ψμανε ἐἑ ΜΟΥ “ὃ ὦ Ὗει. 12:. τὴν σύμπασαν] 

147, τόο, 256, (4 ς7. οοττ. ἔιρτα Ἰἰη. υἱ ἴα ΕΔ. 80 1. τι.) δόο. ΑἸ4. ΖῸ ὁκηέυεν γα’ Ἡδαὶ ; ἰἀσύμπασα»] συμπαϑειαν 1477) 2.6. συμπαϑεισιν 
τοῦ. τηδγρ. 8Ὁ αἷ. πὴ. ἐν ὑψίξῳ] -Ἐ ἐςίν ΑἸεχ. ἴῃῖεῦ ὕποοβ. 

111. ὑπολάβοι] υπολαξῃ ότι. ΑἸ. ὅτι ἐρὶ] α ερὶ 68. ΑΙά, 

«-αρέλκυσις) νπερϑεσις τῆς τιμωρίας 248. Πρ. υπογᾶσις 28. 
πειραταῖς] σπείραντι Ομιγίοίε. γἱ. 370. ᾿ ἰπὶ τίνας ὅς. λὰ πη. οοπι,] 
α ΟἸγίοῖ. 1. οἷξ, ἰπὶ τίνας δὲ] -ἰ αὐτῶν ἱπίεῦ Ὡποος Αἷοχ. ἐξ 
4μεπε ἐπὴν Ἅεῖ, 1.2ῖ, ἐκ ἐπελεύσεται] ονκ ξλευσεται 21, 2ςς. πον 
φεπίεα Δεῖ. [αῖ. 

ΙΝ. Πῶς γὰρ ἔραι δίκαιος] τως γαρ δίκαιος εἐγαι 249. τῶς δὲ δί- 
καιος Οδιγίοίς 1. οἷϊ. “ἴων φμοπεοαῖο εὐ ἰε ἄοσιο ἠωβας. Ν εῖ, 1.Δῖ1. δί. 
καιος βροτὸς] ἴτ. τοῦ. ΑΙεχ. βροτὸς} ανϑρωπος 11 ἴπ πῆᾶγρ.0 ἔναν- 
τι] ἐναντιον ᾿ς). ἢ τίς---οαὐτὸν] νεἰ φμοπιφάίο (5 »πικάαδὶε Υ εἰ. 1. Αἴ. 
ἢ τίς ἄς. δὰ θη. οοπι. {ε4.] α Οδιγίοί. 1. οεἰξ. ὃ τίς ὧν] , ἂν 

φ ν 1107) 1377) 138, 130, 147) 250, 251, 254), 2559) 2.6, 4:7, 2:8, 
4.9, 236. ἀποκαϑαρίσαι αὐτὸν] ἀποκαϑαρισει ἑαντον ττ0, 137, 
138, 130, 147, 255, 236, 4ς7,) Ζ6ο. αποχαϑάαρισεν κυτον ἃς, ἃς8. 
απκοκαϑαρησει εαυτον 2ς9ς. αὐτὸν] εαὐτον τού, 17. τότ, 248, 240, 
4:0, 252, 2ς4,.261. (οπιρί. Αἰά. ΑΙεχ. . γυναικός] -[- ἐρᾶνος κα- 
ϑαρος ὁ λεγων τω ηλιὼ καὶ οὐκ ἀντέλλει (Π0) ςς. -{- ερανος καὶ καϑα- 
ρος" ὁ λέγων τω ἡλίω καὶ οὐκ ἀνατέλλει τοῦ, 21. ῥγαξηηϊτε. απὸ 2 ς3. 
Ἢ ἀδ᾽ ἄνθρωπος οὐ καϑαρός" ὁ λέγων τῷ ἡλίῳ μὴ ἀνατέλλειν, καὶ οὐκ 
ἀνατέλλει ἰηῖος ὕηοοβ ΑἸοχ. 

Υ. Εἰ σελήνη] ἢ σελήνη 68. σεληνη δὲ τού, “ότι. ἢ σελήνη τόο. 

εἰ σελήνην δὲ (συ πὶ εἰ ἰι σμλγαίς. τίποτα, εἴ δὲ ἱπῖεγ υηςο8) ΑἸεχ. σε- 
λήνῃ συντάσσει] ἴτ. 240. καὶ οὐκ ἐπιφαύσκε!}] και οὐκ ἐπιφάσκει 
ἡλίω δὲ μὴ ανατελλειν καὶ οὐκ ἀνατέλλει 249. α εκ ΑΙά, ἐπιφαύ- 
σκε!} ἐπιφασκει 2:6. ἐπιφαύσει ΑΙεχ. ἄρρα δὲ] πες βεῖζε. Ν εῖ. 
1. ἄςρα δὲ ὅς, δὰ ἔπ. οοπ|.] βεἰϊα φαοφσιε πον (μπ| πιμπάα ἴη ἐοθη:- 

Ῥρ " 

4 

δ᾽ ΤΑΣΣ 

.«΄ 

“΄΄ 

-.- 



Ι ὦ Β. 

ΚΕΦ: ΧΧΥ. 
ϑαρίσαι αὐτὸν γεννητὸς γυναιχός; Εἰ σελήνῃ συντάσσει, χαὶ οὐκ ἐπιφαύσχει, ἄςρα δὲ οὐ χα- ς. 

ϑαρὰ ἐναντίον αὐτῶ, Ἔα δὲ, ἄνθρωπος σαπρία, χαὶ υἱὸς ἀνθρώπου σχώληξ. 6. 
ΚΕΦ. 
ΧΧΥΙ. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿1ϑδ, λέγει, Τίνι πρόσκεισαι, ἢ τίνι μέλλεις, βοηϑεῖν ; αότερον ὃχ ᾧ πολλὴ τ. 2. 
ἰσχὺς, χαὶ ᾧ ᾧ βραχίων χραταιῦς ἐςι; Τίνι συμδεδάλευσαι; ὁ ὃχ ( ᾧ πᾶσα σοφία; τίνι ἐπαχολενῆ- 3 

σεις; οὐχ ᾧ μεγίφη δύναμις; Τίνι ἀνήγγειλας ῥήματα, «ννοὴ δὲ τίνος ἐςὶν ἡ ἐξελϑδσα ἐκ σξ; 4. 
Ν 7 ΄ ε ΄ Ὁ . κ᾿ 5» ν εὦ ἣν 

Μὴ γίγαντες μαιωϑήσονται ὑποχάτωσεν ὕδατος χαὶ τῶν γειτόνων αὐτὰ ; Γυμνὸς ὁ ἄδης ἐδώπιον ς. 6. 
Σ,, “- νι, ΜΝ ὌΒΌΝΝ, Ὁ: ΝΝ ᾽ ζ΄ , 5. Σ Ξ2ἈΔ ΄ ωϑ,ϑῷᾶΨΣ»Σ»νἝΘ 3 
αὖτϑ, χαὶ οὐχ ἔςι ππεριδόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ. ᾿Ἐχτείγων Βορέαν ἐπ᾿ ἐδὲν, χρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐ- 7. 
δενός. Δεσμεύων ὕδωρ ἐν γεφέλαις αὐτϑ, χαὶ οὐχ ἐῤῥάγη νέφος ὑποχάτω αὐτθ. Ὃ χρατῶν 8. ο. 
πρόσωπον ϑρόνου, ἐκπετάξων ἐ ἐπ’ αὐτὸν νέφος αὐτῶ. Πρύόςαγμα ἐγύρωσεν ἐπὶ ρ συ το ὕδατος, 1ο. 

μέχρι συντελείας φωτὸς μετὰ σχότας. Στύλοι ὅραγθ ἐπετάσθησαν, χαὶ ἐξέςησαν ἀπὸ τῆς ἐπ!-- τι. 

σχύϊ κατέπαυσε τὴν ϑάλασσαν, ἐπιςήμη δὲ ἔςρωται τὸ χῆτος. Κλεῖλία δὲ 12.113. 
3 [] ᾽’ ϑ » ὅ ΄ Ν 9᾽ , ’ 3 ΄ ὑ 

ὁρανὰ δεδοίχασιν αὐτόν" προςάγματι δὲ ἐθανάτωσε δράχοντα ἀποςάτην. ᾿1δὲ ταῦτα μέρη ὁδξ αὐ.-- 14. 

τϑ, χαὶ ἐπὶ ἰχμάδα λόγε ἀχϑσόμεσα ἐν αὐτῷ" σϑενὸς δὲ »-" αὐτϑ τίς οἶδεν, ὁπότε “ποιήσει; 

᾿τιμήσεως αὖτϑ. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΨΥΠΙ. 

Ζῆ ὁ Θεὸς, ὃς ὅτω με χέκρικε, χαὶ ὁ ταν Το ρα τε Ι. 2. 

ὁ πιιχράνας μου τὴν ψυχήν. Εἰ μὴν ἔτι τῆς πνοης μου ἐνέσης, πνεῦμα δὲ ϑεῖον τὸ ππεριόν μοι 3. 
ἘΤΙ δὲ τπροσϑεὶς Ἰὼδ εἶπε τῷ προοιμίῳ. 

νεῖ εἶκε. Οἤρεη. . 75: (((. ἰν. 42, ς 10.) ὁ χαϑαρὰ] οὐκ 426ο. Αἰά. ἐρραγε (ἀυδ. Δ Ρὑγὰ ἐρρωγη) 138. ἐῤραγει 15). ὑπὸο- 
αμεμπῆα ΠῚ. ἐναντίον αὐτῷ] ἐνώπιον αὐτῷ Ογ!. ΑἸεχ. ἰοπγ. . κάτω αὐτ8]} ὑποκατωθὲν αὐτῷ ξς, 24. Αἴεχ. ἐτλλοῦκα οὖ 

Ρᾶσί. 11, Ρ. 4ος. (ΟΕ, ἰν. ς31. Αἴμδη. ἱ. ς29, 547. 1. 187. ΙΠάοτ, Ρε- ΙΧ. ἐκπετάφων) σκέπὼων 111. ῥγειυδῖ, καὶ -, ἐκπετάζων--- 
Ιυΐ. Ρ. 499.) 
ΨΙ. Ἔα δὲ] ἐὰν δὲ ςς. ΟΒιγίοῖ. 1. οἷ. ὌΕα δὲ ἄνϑρωπος} Οκάπίο 

παρ, ἄοπιο γε. 1, ϊ. ἄνθρωπος} ργαριηϊτῖ. τρᾶς ἱπίες ὑποοβ ΑΪοχ. 
καὶ υἱὸς] καὶ εἰ υἱὸς ΟΒεγίοίξ. 1. οἷς, καὶ υἱὸς ἀνθρώπου] σε Μία: 
ἠονιέπις γεῖ. 1. 

αὐτι] αὶ οὔτ ἱπϊογπιοὰ, 549. ἐπ᾽ αὐτὸν νέφος αὐτϑ] νεφος αὐτὰ ἐπ᾽ 
αὐτὸν 2:4. νέφος αὐτὰ} ργραντι, ὡς αό:. 

Χ. Πρόραγμα] Ἔ δὲ 249. ἐγύρωσεν] εἐγυμνωσεν 2 ςό, 26ο. Αἰά. 
ἰγύρ. ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος] ἐπι πρόσωπον υδατος ἐγυμνωσε τ47. 

ΧΙ. Στύλοι ἐραν] εύλοι δὲ ἐρανξ ΑΙά. Στύλοι ἐρανα ἐπετάσ- 
ϑησαν) Οὐοΐμπεμας ἱμεῖν εαἰὶ ἱκιγενινέγωμ Κ᾽ εἴ. 1,Αἴ. ἐπετάσϑησαν) 

ἐπεσαϑησαν 1], διεπετασϑησαν 110, 137) 130, 147) 4.7, 560. ΑΙά. 
καὶ ἐξίςησαν) Α καὶ 2490. αὐτῷ] α ττο. ᾿ 

ΧΙ. Ἰσχύϊ) Ἔ ἑαυτε 249, 2:4. -Ἑ μὲν ἱπίογ ὑποο5 ΑἸεχ. ὑντσῖ, 
Ἰσχύ; κατέπαυσε) Κ ἴτε μα (άαυϊε Ν ει. 1,.Δῖ. . ἐπιγήμῃ δες. δὰ ω 

1, (δρ. ΧΙΧ. ἴῃ Ἑἀὰά. Αἰαϊΐπδ. 

16ο. 

11. Τίνι πρόσκεισαι] Ομΐ «(ες Νεῖ. 1,Δϊ. ἢ τίνι] , ἢ τ). 
ἢ τίνι μέλλεις βοηϑεῖν] ΥΥ, μῆς ΘΕΟΊ ΜΙΝ “εὖ Νεῖ. 1,δῖ. τύτερον 

Ὑπολαζξὼν δὲ] Ῥγδυηϊτ, και 

ἐχ] ἄρ ᾽ αχ, τού, 261. τεύτερον ἐχ-- σοφία ἴῃ Τοπ,. ἴ64.] αὶ οὔπὶ ἅη. (οπη. .] 1 ἐς τκίηογαίκς 66} ἐσ: Ἰθϊά. ἐπιςήμη δὲ] α δὲ 

ἐπε ταὶ Ομιγίοξ, νΐ. ..,370. ἰσχὺς] ἢ ἰσχὺς τού, 138, 257. 147). ἔρῥωξάι) ἐρρωσεν 111, ςς, τού, τον, 147», 157. τότ, 448, 2ς1, 
Αἴοχ. ᾧ βραχίων] ὧ ὧν βραχίων 68. ὁ βραχίων 138, 2ς3,) 2:5. 452, ςς, 2{6,2ς8, (2ςο. υἱ νἱάευτ,) σι. Οουρὶ. ΑΙά, ἔτ τ 137, ἔχου 
ΑΙεχ... 138, 139. ΑΙεχ. εφωρεσε 249. ἐξερεωσε 23. ει {Ὁ 

ΠΙ. Τῶι συμβεξόλ.] Ομὶ ἐκ ἴα: εοη ]ίωπι ει. τα. συμξεθό- ΧΙ. Κλεΐϑρα---αὐτόν] α οὐπὶ ἰηϊεττηεά. 549. ΕἸ εἰσωβνα εαἷὲὶ 
λευσαι)} συμδεδελευσε 17. συμδεδελευμαι .ϊ8. ἐρὸ ὑ]ὼχ ἰδρῳ ὠς: ψεὶ ἕλι. Κλῆϑμ ] κλήϑμέ τὸ Αἰ δ 

ὡς 249. πᾶσα σοφία] Ῥτγατηϊ, ἡ 249. ΑΙεχ. τίνι ἐπακολεϑή- κασιν αὐτόν) δεδίκασιν (ἅς) αὑτὸν 5:6: «ροράγματι] προγαγμα 

σεις} ῥτγατηΐι. ἢ ςς) τού, 137) 138, 130, 147) 1τόο, τότ, 248, 249». 249. τοροστάγματι δὲ] τρογαγμᾶτι ἄντ 139, 147, 236. -Ἐ- αυ- 

230, 251) 252) 2535 2545 2 53) 26, 2ς8, 2 9, 26ο. (πρὶ. ΟἩγγίο. τε τόι, 248, 2:α. (οπηρὶ. ϑεονῦνα πος ἄτην] ἀγαζσποηνε ἀἰρζετιο- 
Ἰ. εἶς. ἢ τινι ἐπακολεϑεις 249. Αἰεχ. υεὶ φέσι (φωενὶ: ἢ Νεῖ. 1.4. γερι- Ν εἴ. 1,81. 

ἐχ ᾧ μεγίςη δύναμις} ποππξ ἐππι, ἐπὶ πιᾶρπα ὁ γον μάο ἢ Ἰδά. 

γίςη δύναμις} ργεπιῖ. ἡ ΑἸεχ. 
ΙΝ. Τίνι ἀνήγίειλας] τινι δὲ ἀπηγίειλας τς. τινι ἀπηγίελας 

24ς. ῥήματα] τοιαυτα ἸΡΘΆΤΕ 254. ἢ ἐξελϑέσα] α ἡ ις7. 
(ε6ο. υἱ νἱἀεῖιγ.) 

ΧΙΝ. μέρη ὁδα αὐτα} μέρη ὁδῶν αὐτὰ 3.44. βατίει ὅζως υἱκ ἶνε 
᾿ς ει. 14. καὶ ξἔπ}] καὶ ετι 349. καὶ ἐπὶ---ἰπ᾽ αὐτῷ] εἰ αὐάκε εἴ ς.. 

,Μια μτποαῖς κα υίνις ας εο; Νοῖ. 1. ἰκμάδα] ὑγρασῖα 
(πιᾶγρ. δ αἱ. πι.} τού. ἰχμάϑα λόγε] ἰκμαδος ςς. ἰλκμάδα (ἢ) 

με- 

ν. Μὴ γίγαντες δίς. τὰ θπ. σοπι. 11. Βαθεῖ τ κς ΑἸεχ,. 

τες} ραφαειν ϑεομαχοι 2 ξο. πιᾶγρ. μαιωθήσονται) ματαιωθησον- 
ται 55. μὲ ὠδησονῖαι (τού. πιᾶγρ. 80 δἷ. πγ. φοξυϑίισοντε) τόο. καὶ 
τῶν γειτόνων} α τῶν ΑἸεχ. 

ΥΙ]. Τυμνὺς ὅς. υἵαπε 84 ἢπ. οοτη. 1ο.] μαδεῖ Ὁ Ἀκ. 248. 
Τυμνὸς ὁ ἄδης} α ὁ τότ, 248. Οομηρὶ. γυμνὸς γὼρ ὁ ἄδης ΟΠιγίοί. 
Ἱ. οἷ. καὶ οὐκ ἐς!) καὶ τό. τῇ ἀπωλείᾳ] - αντα 130, 147» 
ας6. ΑἸ4. ργασγυϊεῖ. ἐν 1 ς 7. 

οὐ ΨΉ, Ἐκτείνων] ἐξέτεινε 13 Οοάϊοε5 ϑεγρ, Βορέαν] βορέᾳ 11]. 
κρεμάζων] χρεμμαζων τού. χρεμαζων δὲ 2ςο. ᾿κρεμινῶν ΑΙεχ. Τδεοο- 

ἀοτεῖ. 1. 1333. χρεμᾶσας Οτρεη. ἰ]. γ82. (ΟΓ 1. 822.) ὁ κρεμάζων 

ΟἸεγίοῖ. 1. οἷς, (ΟΕ, (. το2.) ἐκχρέμαζε 13 Οοαΐζεβ δεῖ. γῆν] 

γίγαν-. 

λογε τό. ἀκεσόμεϑα) ἀκεσωμεϑα τότ, ας2. - σϑενὸς δὲ --οἶϑεν] 
οἰγηέεηε ἀμέδηε ἰοπ ἐγ μὶ ἐς φαὶς (εἰει Ν εἰ. 1.δῖ. 

1, Αἀϊυπρίταυς σᾶρ. ῥγαωοθάφηϊ ἰπ Ἐά, ΑΙάϊπα Ετι δὲ] α δὲ 
139; 147, 6. ἘἬτι δὲ ἃς. δά ἔπ. ςοπι.} Εὶ αεϊεοῖ! )οὁ “4 ργοα- 
πεέμπι Ἅμεπε, εἰ ἀἰχκίε : Νεῖ. 1δι. ᾿1ὼ6] ὁ Ἰὼδ τού, 120, 147. 

τῷ ᾧ ταροοιμίῳ] τῷ τρροοιμίῳ εἶπεν 249. Αἴεχ. 
1. Ζῃὁ.ὁ Θεὸς ζη Κνριος ςς, 11ο, 1479 138, 130, 147}. 1 57» ἐν 

ιόι, 248, 240, 230, 251) 2329, 253», 254) 255) 2.6, 2.7, 2 ς8, 40, 

46ο, “61. (ὐομρὶ. Αἰεχ. Βαϊ. Μ. ἱ. 320. Δἴδδη. ἰ). 415. ΟΒιγίοῖ, 
νὶ. 470. Ὀιάγηιν. ἀε Τηήη. Ρ. ς6. ((Γ, Ρ. 28.) ὙΒεοάοτεῖ, ν. 1:οἹ7. 
(ΟΕ. ν., 92 ς, ιος6.) ζη Κυριος ὁ Θεος τιοό. Κιοὶ δονείκως Νεῖ. 1,Δἱ. 

ὃς ὅτω] ὡς τὼς 249. με κέκρικε] α μὲ τόο. με χεχρυψεν (ςοττ.) 

ψ 
εἰπε 

τὴν γὴν Οτίρεη. 1. οἷ. ἐπὶ ἐδενός] ἐπὶ μηδενος ἐς) τού, 110, 12»Ἅ 2424. ὁ ταντοχράτωρ)] α ὁ τιο6. -- μου ΟΒιγίοί. 1. οἷ, ὁ τ΄- 
1248, 139), 147. 157) 16ο, τότ,.248, 249, 2ς1),᾽2 52) 253) 254) 255) κρᾶνας] ὁ τικρώσας ΑἸεχ. φεὶ ἀπιαγίεανί! εἴ. Ταῖ. 
4:6, 2:7» 258. ΟΟἸΏΡ]. Οπρεπ. 1. οἶς, ἐπ᾽ ἐδενός ΑΙεχ. Ὑπεοάοτεί. 1. ΠΙ. Εἰ μὴν---ἐνόσης] αὶ οὐπι ἰηϊεσπιοά, ΒΩ]. Μ. 1. εἶτ, Ομίχ 40- 
οἰ, ᾿ 

ΨΙἼΠ. Διεσμεύων] ργαεγλῖτ. ὁ ΟἸτγίοίξ, ν. 2386. ἐν νίφελαις αὖ- 
τὴ) αὐτῇ 253). καὶ ἐκ--ρογάγματι ἰπ σοη). 13.}] α οἴπὶ ἱπίογ- 
τηοί. Ομιγίοῖ. νἱ. 370. ἐῤῥώγη} ἐρρῶνε τἴο, 137) 139, 1479 2:6, 

“Ἐς (ῥίγαἹο »εα εβ ἐπε πιὰ οἴ, 1λῖ. 

Αἴδδη. Ομ γίοίι. Τεοάογεῖ. 1. οἰ. ἢ μὴν ἔτι 130, 147, 252, 26, 
46ο. ΑΙὰ. μ8 ἐνάσης} -Ἐ εν μοι ςς. ΑΙεχ. μοι ἐνάσης Δἴμδη. 1]. 

451. κμου Ομιγίοῖ. ]. οἶξ, 

Εἰ μὴν ἔτι] ἥ μὴν ἔτι το, 2:7. 

ΕΝ 

πνεῦμα δὲ ϑεῖον] ἔτι ΑἸεχ. ἱπῖεγ υπ- 



1 Ω Β. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΙ͂. 
ἐν ῥινὶ, Μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα, δὲ ἡ Ψυχή μου μελετήσει ἄδιχα. Μή μοι εἴη δὶ- 
χαίδς ὑμᾶς ἀποφῆναι ἕως ἂν ἀποϑάνω, οὐ γὰρ ἀπαλλάξω με τὴν ἀχαχίαν μου. ᾿Δικαιοσύνῃ δὲ 

4. 5: 
6. 

17. 

ὰκν 
᾿ς 

ἘΠ 
δ 3 

“ 

ἄγη. ἀς Τηη, ὙΠεοαὐοτεῖ, 1]. οἷ. 

4 ϑ ΗΝ, μ᾿ ϑ νν ΄ 9 . Φ ἃ ὃ ξἔἕνψ᾽ 

προσέχων ἃ μὴν ππροῶμαι, ἃ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα «πράξας. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ 
9 ’ Ὁ ε δ Ἰ 9 “ ἙΝ ες 3534. 339.» κἃὰΚὶὰ 9 ’΄ Φ ες 9 ΄ ἰδὲ 

ἐχϑροί μου ὥσπερ ἡ χαταςροφὴ τῶν ἄσεθδων, χαὶ οἱ ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπανιςάμενοι, ὠσπερ ἡ ἀπώλεια τῶν 

παρανόμων. Καὶ τίς γάρ ἐςιν ἐλπὶς ἀσεδεῖ, ὅτι ἐπέχει ; πεποισὼς ἐπὶ Κύριον ἄρα σωθήσε- 

ται; Ἢ τὴν δέησιν αὐτῇ εἰσαχέσετάι ὃ Θεός , ἢ ἐπελϑέσης αὐτῷ ἀνάγχης Μὴ ἔχει τινὰ παῤς-- 
Ἢ νι ρῷ ΓῚ 7 ρῸὋῸ δῷ βΘ ’ 

ῥησίαν ἔναντι αὐτῷ , ἢ ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτῇ εἰσαχόσεται αὐτῇ ; ̓Αλλὰ δὴ ἀναγ[ελῶ ὑμῖν τί 
ἐςὶν ἐν χειρὶ Κυρίου, ἅ ἐς! “παρὰ πταντοχράτορι, οὐ ψεύσομαι. ᾿Ιδὲ πιάντες οἴδατε, ὅτι χενὰ 

χεγοῖς ἐπιξάλλετε. Αὕτη ἡ μερὶς ἀνϑρώπε ἀσεδὲς παρὰ Κυρίου, χτήμα δὲ δυναςὧν ἐλεύσεται 

παρὰ “«παντοχράτορος ἐπ᾿ αὐτάς. Ἐὰν δὲ “σολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτῶν, εἰς σφαγὴν ἔσονται" 
ιν ἴω Ψ ρῸ ΄ ΄ Ν, 

ἐὰν δὲ χαὶ ἀνδρωσϑῶσι, προσαιτήσεσιν. Οἱ δὲ περιόντες αὐτῷ ἐν ϑανάτῳ τελευτήσασι, χήρας δὲ 

αὐτῶν ὀδεὶς ἐλεήσει. ᾿Ἐὰν συναγάγη ὥσπερ γῆν ἀργύριον, ἶσα δὲ τρηλῷ ἐτοιμάση χρυσίον ς ἐλεήσει. γάγῃ ὥσπερ γῆν ἀργύριον, μάσῃ χρυσίον, 
. Ταῦτα σάντα δίχαιοι περιποιήσονται, τὰ δὲ χρήματα αὖτ ἀλησινοὶ χαϑέξουσι». 

ὗ οἶχος αὖτ ὥσπερ σῆτες, χαὶ ὥσπερ ἀράχνη. 

οαΡ.- - τὸ τσεριόν---ῥιν}] τοεριὸν ἐν ῥισίν μου ΑἸεχ. ἐν. ῥινὶ} ἐν βείνει 

11. ἐν ρημαᾶσιν 11]. ἐν ρισι ςς) τοῦ, 1109 137) 138, 130) 147. 1 79 
ΕΝ τόο, τότ, 248, 249, 20, 21) 2.2, 253, 254), ςς, 246, 2ς7, 4ς8, 

4249, 26ο, 261. (οτιρί. ΑἸά. Ατμδη. ἰϊ. 412. Β44]. Μ. ΟἸ γίοῖ. Ὠ1- 
ἐπ παγίδες κιεῖ; Νεῖ. 1,Δῖ, 

ΙΝ. Μὴ λαλήσειν] οὐ μὴ λαληση Ἰοό. μη λαληση 1ς7,) 240. 
ῥη λαλησεῖ 21:7. (26ο. υἱ νἱἀετυτ) Οομρὶ. 

μὴ λαλήσει ΑΙεχ. λήθη ἰογμεκίπν Ν' εἰ. 1,31. Μὴ λαλήσειν--- ἄνομα] 

μὴ λαλήσει τὸ σόμα με ἄδικα Αἰβδη. 1. οἶε, ὙΠιεοάοτεῖ. ν. 92 ς. εἰ ἄς, 
πἷἰα λαλῆσαι, ἰάε ν. τοζό. τῶ χείλη μου] τὸ ξομα μου Π1. με 
τὰ χειλὴ ξζζ, ἃ 40, 252, 26ι. Οἰγίοῖς 1. εἰ. ἄνομα] ανομιαν 249. 

ΟἸυγίοίς, Ἰ. εἷξ. ἄϑικα Αἴεχ. ἐδὲ ἡ ψυχή με} α ἡ 2:06. μελε- 

τήσει] νεοἐαδί Ὑεῖ. 1Δι. ἄδικα] ἄνομα ΑἸεχ. 

Ν, Μή μοι εἴη] ργαπιῖτ.. εἰ ζό:. “Αι α σις Ν ει. 1,3ϊ. δικαίας 

ὑμᾶς} δικαίους μ ὑμᾶς (Ης) 138. δικαίους μας 24:6. οὐ γὰρ) 
κ 2:6. οὐ γὼρ ὅτ. δὰ βη. ςοπ|.} πές ἐπὶσε Μβαγαδο ἱπποζεπιίαπε 

»ιεῶρι ὦ πέ. δ) ει. 1.211. ἀπαλλάξω μον] αλλαξω τού, 261. α μου 
110, 137), 138, 130, 147» 1979 161, 250, 251, 3.2, 423) 2585» 2τ6, 

4:7, 250, 860, 26:1. (οπιρὶ. ΑΙεχ. τὴν ἀκακίαν μ8} τὴν καχιᾶν μα 
ςς, 2:1: τὴν αδιχιαν μα 137. ὁ μα τόο, 2.4. -Ἐ απ᾿ ἐμ 249. 
ΧΙ, Δικαιοσύνῃ δὲ--προῶμαι] ωδιπανι πιεαπε ἐσπεῦο, Εἰ ποὴ α]- 

,ήμίαπιΣ Νεῖ. 11. τοροσέχων) προέχων 11. οὐ ) μὴν] οὐ οὐ μὴ ςς, 
γ] 

ΤΥ Γ τοῦ, 137, 138, 139»), 147» 1 ς 7) τότ, 248, 4ς1,) 2ζ2, 25, 26, 2460. 

1} 
1. 

οὶ. ΑἸεχΌ ττροῶμαι] πρροσῶμαι τῖἰο. ἄτοπα] ἅτοπον ΑἸεχ. 
ἐπέφμιμε φαϊ Ν' εἰ. [.δ1. 
Ν. Οὐ μὴν--ἐχϑροί μου] 7Πιαφμε βεπὶ ἱπὶπεὶοὶ πιεὶ Ἰθϊὰ, 

μὴν δὲ ἀλλὰ] οὐ μὴν δέ. ἀλλὰ (8) 4ς2. 
μησαν 139» 147, τό. ἀλλ᾽ εἴησαν ΑΪεχ. 

καὶ οἱ ἐπανιςάμενοι μοι ΑἸεχ. 
τῶν ταρανόμων] α τῶν 117. 

Οὐ 
ἀλλὰ εἴησαν» αλλᾶ και 
καὶ οἱ ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπανις.} 

ἐπανιςάμενοι]) ἐπανιςανομενοι τόο. 

ΨΠΠ. Καὶ τίς] α καὶ 1 ς7. ῥγδτηϊε, ναὶ μην α ς4. Ναὶ μὴν τίς 
Αἷεχ. γάρ ἴς»]α γὰρ 130, 147,5 ςό, αόο. ἄρα εςιν 2:4. -Ἔ ἔτι 
ἰπετ ὅποὸβ ΑἸοχ. ἱλαὶς ἄσεξεῖ ] ελπις ἀσεξων τόο, 27. ὅτι 
ἐπέχει; ποεποιϑὸς] ὅτι ἐπέχει με πεποιϑὼς (Άς) ζόι. πεποιθὼς] 
μὴ πεποιϑὼς τοῦ, ς4. (ΑἸεχ. οὐπὶ μὴ ἰηίεῦ ὕποο5.)} πεποιϑὼς ὃς. 
«ἃ ἤη. 56Π:. ] φεία ἐκ βεῖα! εἰ ἐοα 411} ἐπ οπεῖπο, ' ονιε (αἰοαίεν, Ν εἰ. 
1κἴ. ὥρα σωϑήσεται] ε ἰ ἄρα σωϑήσεται 2:4. ΑἸεχ. 

ΙΧ. εἰσακάσεται] ἀκάσῃ ΑΙεχ. ὁ Θεός] Κυριος ςς, τού, ττο; 
137» 118, 119» 147» 107) 16ο, ιότ, 248, 2ςο, 2ς1) 2.2) 2.3») 254. 
αςς, 4:6, 2ς7, 458, 260, 2Ζὅτ. (οπιρὶ. ὁ Κύριος ΑἸεχ. 
ἐπελθεσης δὲ 449, 254. ΑΙεχ. αὐτῷ ἀνάγκης] ἴζ. 240. 
ΣΧ, Μὴ ἔχει) μὴ ἐχὴ 1375) 1ἴόο. μὴ ἐπέχει 157. μὴ ἔχειν 2ξ3, 

2:8. τινὰ παῤῥησίαν] α τινα 4.8. Παδεῖ τινὼ ἴῃ σἰιαγαόξ. πηΐπογε 
ΑΙεχ. ἔναντι αὐτὰ] ἐναντίον ἄὐτὰ τ) τού, 110, 137, 138, 130, 
1όι, 248, 249) 2.0) 2ζ1) 22) 253,,254,) 254) 26, 2ς7, 2:8, 20. 
Οοτηρὶ. ΑΙεχ. ἢ ὡς} ἥ πως ΠΙ|. ἢ ὡς ἐπικαλ. αὐτὰ διέ εωνα ἰα- 

φοοσυετγίξ σε Ν ει. 1Δἴ. ἐπικαλεσ. αὐτῇ} ἐπικαλεσ. αὐτὸν ς ς) τοῦ, 
148, 120) 1479, 1όο, 221, 25352.4) 26, 4ς8, 26:1, ΑἸεχ. 

ΧΙ, ᾿Αλλὼ δὴ ἄναγί. ] (ἐναῤγορεεν ΠΝΉΜΜΠ ΘΟ) γει. [αῖ. 

γελῶ) αγίελω 2,14. ἐν χειρὶ Κυρίου, ἃ ἐρι] ἐν χαρὶ οἴδατε" ἃ ἐςι 
αόι. Κυρίᾳ) Θεα 1ς7. δ; ἰ} ἅ ἃ δὲ εςὶ 147. ἃ ἔρι ὅτε. τὰ ἤη. 

οοπι.}.α Ομιγίο. 1. οἷ, παρὰ παντοκράτορι] α παρᾶ ςς.᾿ 

ἣ ἐπελϑ.} 

ἄναγ- 

παᾶαβὰ 

οὐ μη λαλησων αότ. οὐ 

᾿Ασέξδη δὲ 

Πλέσιος ἐλ μη ηδετα, χαὶ οὐ προσϑήσει, ὁφ- 

τῳ ταντοχράτορι 1.7) 250. Αἰεχ. «ὁ Ο»ηροίξπίε Ν εἰ. 1,Αϊ. 

ΧΙ]. 

147, 157, τότ, 248, 240, 2ζ0. “ς1, 2ζ2, 2ξς 3) 288), “6, 247» 4ς8, 

26ο, 46:. Οοπιρὶ. Ομ γίοῖ. Ἰος. οἷΞ. ἰδὲ [δὴ] τάντες ὑμεῖς Αἰεχ. 
οἴδατε] ἕ ἑωράκατε ΑΪεχ. ὅτι νὰ] διατί δὲ κενὰ ΑἸοχ. 

χενοῖς ἐκιδαλ.]} φμία από ἰοσμἑεαπὶ. Υ εἰ. 1,λῖ. 
14 Οοάϊοος ϑεγρὶ. ὠἐπιδάλλετε] ἐπιδαλλεται 137, 138, 1τ6ο, 2ς6. 
αποξησεται 22. ἐπιδάλλεσϑε Αἰεχ. ἐπιδελεύετε Ο γος 1. εἶ. 

ΧΙ]. Αὕτη ἡ μερὶς] αὐτὴ ἡμερα 2490. κτῆμα δὲ] οργη δὲ 1Π|, 
κληρονομία (πιᾶγρ. 8ΔῸ 4]. πι.} τοό. κτῆμα δὲ ὅτε. δά ἢῃ. ςοηι.} 
α Ομμγίοε 1. οἶς, 
2:4) ότι. (οπηρὶ. ἐξελεύσεται ΑἸεχ. 
παρὰ ταντοχρ. ἐπελευσεέται 2 ς 3. 

παντοκράτορος 240. 
ΧΙΝ. Ἐὰν δὲ πολλοὶ] α δὲ ΑΙεχ. 

οἷϊ. 
τόι, 548, 249, 2.0, 252, 254) 3τ, 2 9, 26:. Οοπιρὶ. ΟΒεγίοίξ. ἰος.. 
εἶς. υἱοὶ αυτε τού, 2ςς. εἰς σφαγὴν] εἰς αφάνισμον 2.4. εἰς 

σφαγὴν ἔσονται) ἐπ οσεύβονε ἐγωμί,; Ν εῖ. 1,ῖ. ἐὰν δὲ---σροσαιτήσε. 

σιν] Λ΄ αψίενι οἰ ἡμύεπες ζαδὲ ἡμεγῖπι, ἱπαϊ σεδωπί. δά. ἐὰν δὲ---τε- 

λευτήσεσι ἴῃ ςοπλ. {64.] α οὐπὶ ἱπϊειτηθά, ΟΒιγίοί. 1. ο΄. ἐῶν δὲ 
καὶ] καὶ ςς, τς7ν τότ, 240, 252, 253, 2.4. ἄνδρωθῶσι] ἀνδρυν- 
ϑωσιν τόο, 252. ανδρωϑωσει 240ῶ.. τοροσαιτήσασιν] τροσαιτησω- 
σιν τόο. Αἰεχ. τροσαιτησω 240. 

ΧΥ. Οἱ δὲ--τελευτήσασι] λα συπι ἰπίετιοά. το6ό. αὐτῶ] αὐτων 

11. αὐτῶ 2ς2ὥ. ἐν ϑανάτῳ] κα ἐν ςζ» 110) 137) 138, 139) 147, 

157, τότ, 2ζο, 2ζ1,) 22) 2ζ3,) 2ςς, 2:6, 4ς9, 26ο. (ὐοπηρί. κάχω 

ϑανατω 2.54, 261τ. (ΑἸεχ. οπὶ κακῷ ἱπίεσ ὕποο5.) ἐν ϑᾶαν. τελευτ.] 
γιογίε »πογίοπίμν Μεῖ. 1,21. τελευτήσουσι!] τελεντησωσιν τῦο. ΑΪεχ. 
χήρας δὲ] χειρας δὲ 138. καὶ χηρᾶς 249. ΑΙεκ. ἐδεὶς]} αϑεις 1ς 7» 
4.2, 253. 
ΧΥ. ᾿Εὰν συναγάγῃ] εᾶν ν συναγαγα 1.38. 

ὅτι κενῶὼ 
Ὰ “ὦ 

κενοῖς} μετὰ κενῶν 

ἐλεύσ. παρὼ παντοχρ.} 

παρὰ τοαντοχράτορος] παρα τε 

ὅτι ὧν τοολλοὶ ΟἸγίοί., 1. 

Ἐὰν συναγάγῃ ὡρ- 
γύριον] ἐῶν συνάγῃ ὁ ἀσεξὴς ἴσαι γῇ ἀργύριον ΟἸ γιοῦ. 1. οἷ. ὅσα 
δὲ τηλῷ] εἰ εἶμι ἔμέμπα γεῖ. [1κἴ. ἑτοιμάσῃ] ἐτοιμᾶσει τοό. ετοὶ- 

μασαι 2:2. ἑτοιμάσῃ χρυσίον) χρυσιον ἑτοιμάσει 249. ἴτ. ΑἸεχ. 
χρυσίον] Χρυσιω 147. 

ΧΥΤ. τὰ δὲ χρήματα ὅτις. δὰ ἔπη. οοπι.] καὶ χρήματα αὐτῷ 
σιςοι ! καϑίέξεσιν 4 Οοάϊςες ϑεγρὶ:. ἄς, πἰᾶ ἀληθινοὶ, 13 Οοάϊςοε5 8εῖ- 
εἰ. τὰ δὲ χρήμ. αὐτι} εἰ εξ βαπίίαπε ε)ας Ν εῖ. 141. ὠληϑινοὶ ] 
αϑωοι, ἀναιϊτιοι 2 ς0. ΠΊΔΓΡ. 

ΧΥῚΙΙ. ᾿Απέδη δὲ] α δὲ 14). ᾿Απέδη Ὧ ὅς. αὐ ἄπ. οοῃ).] 

Ἐγμπὲ ἐπὶ ξογωρα ἀἴοσαμ: βεμί ἐἑπεα, εἰ σγαπεα Δ εῖ. Τιδῖ. ὁ οἶκος--- 

σῆτες] ὡσπερ σητες ὁ θικος αὐτὰ 340. ὁ οἶκος αὐτϑ] ὃ οἰκος ἀντῶν 
4:7). ὥσπερ σῆτες] ὦ ὥσπερ σητὸς ΑΙεκ. ἀράχνη] ἐ ὁ ὥλετος αυ- 
τα ΠῚ, ᾿ς, 249. -ἔ- ἃ συνετήρησε τού, 137, 138, 139, 147, 17,20, 

ὡς ς) 2.6, 258, 2530, 26ο, 26:. ΑΙά. Αἴεχ. ἀράχνια συνετήρησε (ἢ) 
110. - ἃ συνετηρησαν 451. Ἕ ἃ συ προσ ϑηση 253. αρᾶχναι 554. 

ΧΙΧΣ. χοιμηϑήσεται καὶ οὐ] κοιμηϑεις ὁ 1Π, 249ς. καὶ οὐ 
προσϑήσιι] και ἃ μη σροσϑήσει 2:9. εἰ πο αὐ ίείε! Ν ει, ἴᾶϊι. ὀφ- 
ϑαλμὲς αὐτῷ οφϑαλμος αὐΐς 111. οφϑαλμον αὐΐε 261. ὀφϑαλμ. 
αὐτὰ ὅτε. υἵχυς δὰ ἥπ. οοπι. 21.] μαδεῖ ὧδ ἈΚ Αἴεχ καὶ οὐκ ἔς!] 
χαὶ ἀχ ἐζὴ τ1ὸ. 

ἐλεύσεται] ἐπελευσεται ςς, τού, τό:, 448, 2:2," 

οἱ υἱοὶ αὐτῶν] οἱ υἱοι αὐτου το, 137) 138») 130) 147, 16ο, 1} 

΄ 

Ἰδὰ τάντες] δὲ δὴ σαντες ςς, τοῦ, ττο, 137, 138, 130, 

2 
ΝῊ" 

’ Ἁ ν᾽ 
ν δ. »ν 

, 



Δλατὸ 214. 

ρα ΑΪδχ. 

: , κουιας}) ἐπι χονιας 2ςξ3. 

1 Ω Β.΄ 
ΚΕΦ. 

ϑαλμὸς αὐτῷ διήνοιξε χαὶ οὐχ ἔςι. Συνήντησαν αὐτῷ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι, γυχτὶ δὲ ὑφείλετο 
αὐτὸν γνύφος. 

αὐτ. 

᾿Αναλήψεται δὲ αὐτὸν χαύσων χαὶ ἀπελεύσεται, χαὶ λιχμήσει αὐτὸν ἐχ τῇ τόχϑ 
, . 23 ,εΖ » » ΣΝ - 2 2 2 . 2 “. φΦ ΄ 
Καὶ ἐπιῤῥίψει ἐπ᾿ αὐτὸν χαὶ ἃ φείσεται, ἐκ χειρὸς αὐτῷ φυγῆ φεύξεται. Κροτήσει ἐπ᾿ 

αὐτὲς χεῖρας αὐτῶν, χαὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ τῇ τόπε αὐτᾶ, 

δ Φ γ᾿ 

ἘΣΤῚ γὰρ ἀργυρίῳ τόπος ὅϑεν γίνεται, τόπος δὲ χρυσία ὅϑεν διηθεῖται. 
γῆς γίνεται, χαλχὸς δὲ ἶσα λίϑῳ λατομεῖται. Τάξιν ἔϑετο σχύτει, χαὶ πτὰν πέρας αὐτὸς ἐξα-- 

’ , 7 “ . 7 ἐν  »ς 2) "Ν Ζ΄ ες: Ὁ. χριδάζεται, λίϑος σχοτία, χαὶ σχιὰ ϑανάτε. Διαχοπὴ χειμάῤῥου ἀπὸ χονίας, οἱ δὲ ἐπιλανγϑα- 
γ, εν ΄ 9 ΄ 3 ἰϑι 3 ’ 

γόμενοι ὁδὸν διχαίαν ἡσϑένησαν, ἐχ βροτὼν ἐσαλεύϑησαν. 

ὑποχάτω αὐτῆς ἐςράφη ὡσεὶ πῦρ. 

χατέςρεψε δὲ ἐχ ῥιζῶν ὕῤη. 

Σίδηρος μὲν γὰρ ἐκ 

ϑ 9 ΄ ὃ» ὁ᾽ ρο 3. “ὁ 

Εν ἀχροτόμῳ ἐξέτεινε χεῖρα αὐτβ, 

Δίνας δὲ πτοταμῶν διέῤῥηξε, πσᾶν δὲ ἔντιμον εἶδέ μου ὁ ὀφθαλμός. 
Βάϑη δὲ πσοταμών ἀνεχάλυψεν, ἔδειξε δὲ αὐτὰ δύναμιν εἰς φῶς. Ἡ δὲ σοφία ππόϑεν εὑρέϑη ; 
ποῖος δὲ τόπος ἐςὶ τῆς ἐπιςήμης; Οὐχ οἶδε βροτὸς ὁδὸν αὐτῆς, ἐδὲ μὴν εὐρέϑη ἐν ἀγϑρώποις. 

ΧΧ. ΔΌ :ηϊῖ. σοι. 20. δά πῃ. σοΙ. 21. ΟΠηἷ4 δαῦδεῖ τὺ χε ΑΪοχ. 

Συνήτησαν] κοιμηϑέντι συναντήσονται (ουπὶ χοιμηϑέντι ἰηίεσ ὑπςο5) 
ΑΪοχ. ᾿Συνῆτ. αὐτῷ Οεραγτεηὶ εἰ Υ εἴ. 7. αἱ ὀδύναι] α αἱ 440. 
ΑΙεχ. αἱ ἱ ανυπαρξιαι οϑυναι “τό. νυχτὶ δὲ] α δὲ 249. νυχτί δὲ 
ὅς. δά. ὅπ. ςοπ).} ποῦς αιεγεί ἐκπε οαἰΐρο. Νεῖ. 1Δῖ. ὑφείλετο] 

υφειλατο 1], ςς, τόο. (248. οσοττ. ὄιρτα Ἰἰη. υἱ ἴῃ Εά.) ΑἸεχ. 
ὠφείλετο Οοπιρῖ. αὐτὸν] αὐτων 147. 

γᾶ [ἴη. υἱ ἴῃ Ἐά.) 248. 
ΧΧΙ. ᾿᾿Αναλήψεται ὅτε. δὰ ἔπ. ο8Ρ.] μαδεὶ (Ὁ χες 248. 

λήψεται δὲ] αὶ 

αφει- 
ἀντω (ςοῖῦ ω- 

᾽Ανα- 

δὲ ςςν τοῦ, το, 137, 138, 130) 147, 1579 160, τότ, 
᾿ 548, 49, ὅξι, 3:2, 243, “ἕς, ος6, 2:8, 2ς9, 26ο. Οοπιρί. ΑἸεχ. 

τόπε αὐτῷ} ττότε αὐτὰ ΑἸά. 
ΧΧΙΠ. Καὶ ἐπιῤῥίψει) αὶ καὶ 147, 2.9. καὶ ἀποῤῥίψεε ΑἸεχ. 

ἐπιῤῥίψει ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπιρειψει αὖον 11. ῥίψει αὐτὸν 12. Οχάϊοςϑ ϑετρὶϊ. 
ἐπιῤρῥίψει ἐπ᾽ αὐτὸν---χεῖρας αὐτῶν ἴῃ οοηΊ. {64.] ἐπιρρέψει ἐπ᾿ αὐτων 
«είρας ἂντὰ 426ι. ἐπ᾿ αὐτὸν] α ἐπ᾿ ςς. διδεῖ ἐπ᾿ ἴῃ οἰδγδᾶ. πιΐ- 

φυγῇ] φυγὴ (ἢς) “0. α 4(0. 
ΧΧΠῚΙ. ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐπ᾿ αὐτὸν ςς, τού, ττο, 137, 138, 139, 147) 

τόο, τότ, 249, 250, 251, 2ς4») 26, 2ς7, 229. Οομρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. 

ἐπ᾿ αὐτῇ τς 7, 252, 2.4.2.ς83.ὉὨ χεῖρας) τὰς χειρας τόδ. χεῖρας 

᾿αὐτῶν}) χειρας ἀντου τού, 110, 137)138, 130, 1479 1579 161, 248, 
2ζο, 2ξῖ, 2329) 2ζ3,) 2ζ4) 2ζ6, 2ς7, 2.9. (οπρΪ. Αἰά. ΑἸεχ. συ- 

ριΕ1} συρεῖ 147, 2 54. 26ο. ΑἸά. ἐκσυριεῖ (2 ςο. πιᾶγρ.) ας ς, 2 56. 

Ι. Αἀγυηρίθιγ σαρΣ ργαοςά. ἴῃ Ἐά. ΑἸάϊπα. 

τόο. 

τόπος δὲ] α δὲ 
χρυσίου} χρυσιω ς5, τού, 137, 138, 1309, 147» 157, 160, 

᾿Π χότῳ 240, 20, 2.3) 25.) 26, 2ς),), 258, 2.9, 261. (οπῃρί. Αἴεχ. 

ὅϑεν] ενϑὲν τοό. διηθεῖται] χωνευϑὴ 2ς6. ρεγραίμν Ν εῖ. 1.δῖ. 
11. μὲν γὰρ) α γὰρ ΟΒιγίοίξ, νὶ. 371. ἶσα λίϑω] μβυέϊμει κα 

ἴαρις Νεῖ. 1,Αἵ. 

111. Α ὄνετ. 3. υἱχῦς δ4 νεσ. 8. ἱποίυΐ. οπηηΐα μαῦεῖ ὧδ δς 248. 

τάξιν ἴϑετο] ταξις ἐϑετοωόι. ΤἘΤαξιν ἔϑετο δζο. δὰ ἤπ. σοη,.} Οτ- 

ἀϊπενι βομῖ! ἱεπεόνΐς. δεῖ. 1.21. σκότει) σκοτος 138, 2:1. 
τοᾶν---κονίας ἴῃ οοπῃ. ἴ64.1 Βαδεῖ Γυῦ Κς ΑἸεχ. τᾶν τέρας] ταν 
κερᾶας ςς. ργρηετῖ. καιρῶν ἰπίογ πηοοβ ΑἸεχ. αὐτὸς] αὐτης τοῦ. 

ἐξακριδάξεται) ἐξακριξαξει 2.4. λίϑος] αἰϑὸος ςς. λιϑὼ 26ι. 

ΩΝ 
καὶ 

λίϑος σχοτία] λιϑοσκοτία (ἢῆς) 2.4. σκοτία) σχοτιας 8. σχιὼ] 
σκιᾷ (Άς) τιο. ὡς; 

ΙΝ. Διακοπὴ] -“ δὲ το, 137» 130) 147) 256, 4:7, 2290. ἀπὸ 
ὁδὸν] οδας Π1Π1|.ιι δικαίαν] δικαιοσύνης 

ΑΙἸεχ. ἐκ βροτῶν] ἐκ βροντων ας1. ἐσαλεύϑησαν] α 11], ςς, 68, 
τού, τς79 τόο, τότ, 248, 2ς2) 261. (ὐοπιρὶ. μαρεῖ ὧι δ ἴῃ οδαγαᾶ,. 
τηΐποῦε Αἰοχ. 

Υ. Γῆἧ ἅς. δὰ ἤη. σοῃλ. 9.1 μᾶρεῖ (Ὁ ἈΚ ΑἸεχ. 
τῇς] νποκατω αὐτὸς 68. ὑποκάτωθεν Ῥτοοορ. ἴῃ Οδϊ. Νίο. ἴοηι. ἷ. 
Ῥ. 828. ὡσεὶ τῦρ] ὡς τῦυρ 68. ΑἸά, ΑΙεχ. ωὡσει τὸ ϑιμὸν (εχ σοιτ. 
ἤαργα ἰἰπ.) 248. 

ΨΙ. Τόπος---͵Ἧὐτῆς]) τόπος ἐςὶ σαπύρα λίϑοι αὐτῆς Οοάοχ υιις 

ϑεγρὶ. σαπφείρου] αμφειρου 138. οἱ λίϑοι αὐτῆς] ργαπιϊῖ. καὶ 

ε , -Ὁ 
υπτοχάτω ἀν- 

Οὐκ οἶδε] κκ οἱδὲν δὲ ςς. 

ΓΑΛξυσσος εἶπεν, Οὐχ ἕνεςιν ἐν ἐμοί" χαὶ ἡ ϑάλασσα εἶπεν, Οὐχ ἕνεςι μετ᾽ ἐμᾶ, Οὐ δώσει συγ- 

πῖον ὑποὸθ Αἰεχ. καὶ χῶμα χρυσίον αὐτῷ] α Βῖς ΖΞ). χρυ- 
σίον] χρυσὰν (οπηρί. αὐτῷ] αὐτῆς ττο, 137, 138, 139» 147, 161, 
2409, 20, 2ζ1, 2ςς,) τό, 2ς8, 2ξ9, 26ο, Δό:. ανΐων τόο, (48. ςοιτ. 
ἔργα ᾿ἰη. αὐτης.) 4 ς3. αὐτῷ. Τρίξος} αὐτῆς τρίξος (ας) (οιρί. 

ΨΙ]Ι. Τρίξος] τριδης τοό. αὐτὴν] -[- νιοι αλαζονων ςς.. 'τοι- 

τεινὸν] τετεινων 1ο6, 1475 249. τετηνὸν (υἱ νἱάείυγ) ΑΙά., γυπὸς] 
Ἔ και χωμα Χεύσιον ἀντὴς 4 ς7. 

ΝΠ]. Καὶ οὐκ) α καὶ ςς, τού, 13}, 138, 130, 14}9 157, τόρ, 
τότ, 248, 240, 250, 251, 2ζ2,2ςς,) 246,2 57), ς8, 2ς9,261. (οπιρί. 

ΑΙεχ. αὐτὸν] αὐτὴν ςς, τού, 137, 138, 130, 147, τόο, τότ, 448, 
250, 251, 252, 2.3, 294, 2τ6, ας8, 320, 261τ. (οπιρῖ. Αἴἷεχ. 
ἀλαζόνων] α Ηἷς ςς. οὐ πιαρῆλϑεν] οὐ γαρ ηλϑεν 11]. 
ἐπ᾿ αὐτὴν 249, 2.4. 

ΙΧ. χατέρρεψε δὲ] μαθεὶ δὲ ἱπῖες ὑποοβ ΑἸ]εχ. 
Χ. Δίνας] ϑεινας ςς. ῥγατηϊ, τὰ κοιλωμαΐα των πῶς τὰς οἵ- 

λιγγας (ἢς) 68. ϑινας (τού. πιᾶγᾳ. 8. αἱ. πὶ. λίϑις) τὸ, 1.3), 18, 
139) 147, τόο, τότ, 248, 240, 251, 252, 2:51) 2ξςς, 4:6, 2ς), 2ς8, 

ἐπ᾿ αὐτης] 

2 9, 26ο, 261. (οπιρὶ., ϑινα (πιᾶγρ. οχυρωματα, ρειϑρα) 4ςο. τὰ 
διίῤῥηξε) ἐρρηξε 1, «, κοιλώμαΐα τῶν ὑδάτων τὰς σίλιγίας, ϑίνας ΑἸά. 

ξς,), 68, τού, 110, 137, 138.) 139) 147, 1.7, τόο, τότ, 248, 410, 2ςι; 

2529) 253) 254) 26, 2ς7) 28, 26ο, 26τ:. (Ποπιρί. ΑΙεχ. ερριξε 240. 
τᾶν δὲ ἔντιμον) τοᾶν τίμιον Ομγίο. 1. οἷ, ἔντιμον] τιμιον τού, 
110, 1379 138) 139, 1479 157, 160, τότ, 248, 250, 2ς1)2:2, 2ζ3, 
5:5, 256, 2:7, 259, 26ο, 26:. Αἰεχ. εἶδε] δὲν τόο, 2 ςο, ἃς 3, 25:5. 
Αἰεχ. εἶδε με ὁ ὀφθαλμός] υἱάξὶ οεμίμε εἶκε νεῖ. [λ. μου ὁ 
ὀφθαλμός) ὁ οφϑαλμος με 240. κα ὁ ΑΔ, αὐτῷ ὁ ὀφϑαλμός ΑἸεχ. 

ΧΙ. Βαϑη δὲ] βαϑυ δὲ 6ι. καὶ βάϑη ΑΙεκ. Βαϑη δὲ ἄς. 
δὰ ἢἤπ. οοπ.] α Οἰμγίοῖ. 1, οἷ. ὀἀνεκάλνψεν]) ἐξερευνησεν 2ζ0. 
ἔδειξε δὲ] εδειξαν δεόϑ. ἔἴϑειξε δὲ ὅχο. δὰ Άπ. ςοπι.] καὶ ἔδειξε δύνα- 
μιν αὐτῷ εἰς φῶς. 13 (οάϊοε5 δεῦρ. οδεπάφιε υἱτίμίεν (μᾶπε ἐπ ἦν» 
πεῖκε. Νεῖ. 14. ϑύναμιν εἰς φῶς] εἰς δυναμιν φως 147, 2.6. 

ΧΙ. Ἡ δὲ σοφία] - αὐτῶν τοό. -Ἑ αὐτὰ τιον, 13}, 138, 130, 
147) τς}, 16ο, 240, 251, 2ζ2, 2ζ3) 2ςζ, 2ς7,) 4ς8, 260, 26:. (γ- 

(οἵ, 1. οἶς, τοῖος δὲ} α δὲ το. . ποῖος δὲ --εὐρέϑη 'π οὐ. [64.] 
α ουπὶ ἱπίειτηθὰ. ζόι. τοῖος δὲ τόπὸς] υεῖ φιὶς Δι ἴοοκ: Ν εῖ, 1αἱ. 
ποῖος δὲ τόπος διο. δὰ ἤη. οοη. 13.}  ΟΒΙγίοίξ, 1]. οἷξ, τῆς ἐπις ἡ- 

μῆς] α τῆς τοῦ, τἴο, 1379 130, 147, 26, 257. ΑΙεχ. τῆς φρονήσεως 
Βιάγηι. ἀςε Τηη. ᾿. 320. 

ΧΙ. Α νεῖ. 13. υἱχῦε δὰ το. ἱποϊυΐ, οπιηΐα βαρεῖ 0 ἃς 248. 

ὁδὸν αὐτῇ] ῥταδτηϊτϊ. τὴν ςς, 4 ς2,.4ςΆ. 
ἐδδὲ μὴν] οὐδὲ μὴ τοῦ, ττο, 1379, 138, 130, 1479 160, τότ, 48, 20, 
2ς1,) 252, 2ς3, 25ς, 2:6, 26ο. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἷεχ., δὲ μὴν---ν- 
ϑρώποις] πές ἱποεηίείμν ἐπ ἀοπὶπ δες. Ν εἴ, 1.Δῖ. εἰρέϑη] Ἔ τὸ τιμη- 

μα 256. 

ΧΙΨΝ, ἴΑξυσσος ὅἄτς. δὰ ἤη. ςοιῃ. 20.] μαθεῖ (00 κ(ξ ΑἸεχ. ἼΑξυσ- 
σος--εἶπαν ἴῃ σοτῃ. 42.] α οὔπὶ ἱπϊογηγεά. Ευΐεῦ. Ῥγαρ. Ενδηρ. 320. 
Οὐκ ἔνεςιν] χε ἐγὶν τού, 110, 1379 138, 130, 147, 1579) 1όο, τότ, 448, 
249, 250, ὅς1) 2.4, 4(4) 255, οςό, 258, 29, 56ο, 26:. Οοιρὶ. 
ΑΙεχ. Ὀμιγίοί. 3. οἷ. ἐν ἐμοί } ἐν ἡμὴν τιοόὄ. καὶ ἡ ϑάλασσα] 

Γη, ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται ἄρτος, 

Τύπος σαπφείρου οἱ λίϑοι αὐτῆς, χαὶ χῶμα χρυσίον αὐτῷ. 
“ ΄,.-).ν 5»ν δ ν. 2 ζ΄ ϑνκ 2) Ν ΄ ἌΝ,» “2 

Τρίδος, ΟὐΧ ἐγγω ἀυτὴν ὥστεῖνον, χαιϊι οὐ παρέξλεψεν αὐτὴν ὀφϑαλμὸς γυπός" Καὶ ἐκ ἐτάτη- 
5Ν εν 292 7 ᾽ “κ( 52.» » "Ὁ ΄ 

σαν αὐτὸν υἱοὶ ἀλαζόνων, οὐ παρήλϑεν ἐπ᾿ αὐτῆς λέων. 

«Ἀ 
νιοι 

ΧΧΥΊΙ. 

20. 

21. 

22. 23. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 

Ι. 2- 

3. 

12. 



ΙΪ ΞϑβΩ Β. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΎΠΙ. 
16. χλεισμὸν ἄντ᾽ αὐτῆς, χαὶ οὐ ςαϑήσεται ἀργύριον ἀντάλλαγμα αὐτῆς. Κἀὶ οὐ συμξαςαχϑήσε- 
17). τῶι χρυσίῳ Σωφὶρ, ἐν ὄνυχι τιμίῳ χαὶ σαπφείρῳ. Οὐχ ἰσωϑήσεται αὐτῇ χρυσίον χαὶ ὕαλος, 

χαὶ τὸ ἄλλαγμα αὐτῆς σχεύη χρυσᾶ. Μετέωρα χαὶ γαδὶς ἃ μνησθήσεται, καὶ ἕλχυσον σοφίαν 

ὑπὲρ τὰ ἐσώτατα. Οὐχ ἰσωθήσεται αὐτῇ τοπάζιον Αἰϑιοπίας, χρυσίῳ χαϑαρῷ οὐ συμξαςαχ- 
ϑήσεται. Ἡ δὲ σοφία ὖϑεν εὑρέϑη ; ποῖος δὲ τόπος ἐςὶ τῆς συνέσεως; Λέληϑε πάντα ἄνγ- 

18. 

10. 
20. 21. 

22. 

23. 24. 

2ς. 

26. 27.- 

28. 

ϑρωπον, χαὶ ἀχὸ “πετεινῶν τῇ ὀρανξ ἐχρύθδη, Ἢ ἀπώλεια χαὶ ὁ ϑάνατος εἶπαν, ᾿Αχηχόαμεν δὲ 
αὐτῆς τὸ χλέοςς. ὋὉ Θεὸς εὖ συνέςησεν αὐτῆς τὴν ὁδὸν, αὐτὸς δὲ οἷδὲ τὸν τόπον αὐτῆς. Αὐτὸς 

ΑΥ̓͂ . ΕΣ.» » ν φῶ 3 ρ 9ἌΝ κι 23 “ς΄ ῳ Νὴ Δ, ..ι “ » 2 “,“«Κκἀ. φῳ 
γὰρ τὴν ὑπ θρανὸν “ἄσαν ἐφορᾷ" εἰδὼς τὰ ἐν τῇ γῇ; πάντα. “Ἃ ἐποίησεν, ἀνέμων ςαϑμὸν, ὕδα.- 

τος μέτῥα Ὅτε ἐποίησεν! ὅτως ἰδὼν ἠρίϑμησε, χαὶ ὁδὸν ἐν τινάγματι φωνάς. Τότε εἶδεν αὐ-- 

τὴν, χαὶ ἐξηγήσατο αὐτὴν, ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν. Εἶσε δὲ ἀγϑρώχῳ, ᾿1δὲ ἡ ϑεοσέξειά ἐς! σο- 

φία, τὸ δὲ ἀπέχεσϑαι ἀπὸ χαχὼν ἐςὶν ἐπιςήμη. 

ἘΣΤῚ δὲ πτροσϑεὶς ᾿Ιὼδ εἶπε τῷ προοιμίῳ, Τίς ἄν με ϑείη κατὰ μῆνα ἔμπροσθεν ἡμερῶν, ὧν με 
ὁ Θεὸς ἐφύλαξεν; 'Ως ὅτε ηὔγει ὁ λύχνος αὐτῷ ὑπὲρ χεφαλῆς μδ, ὅτε τῷ φωτὶ αὐτῇ ἐπορευόμην 
2 Ζ “ » 3 ΄ εῶνὶ Ψ ε . 2 52 φὸ “ΜΝ . Ἅ 
ἐν σκότει" “Ὅτε ἤμην ἐπιδρίϑων ὁδδς, ὅτε ὁ Θεὸς ἐπισχοπὴν ἐποιεῖτο τῇ οἴχου μου: Ὅτε ἤμην 

αἢ ςς, τοό, ττο, 137, 138, 130) 147» 16ο, τότ, 249, 2:0, 21, 2ζ2, 
2.54, 246,2 7, 2 40., (Οὐπιρὶ. Αἴοχ. Ομιγίοί. 1. οἰ. Οὐκ ἕνες!] εκ 
ἐξι ξς, τού, ττὸ, 137», 138, 139, 147»91ς79) τ6ο, τότ, 248, 240, (2ςο. 

ἐχ οοῖτ.}) αςιῖ, 2ς2, 24) 2ξζ, 256, 2 8, 2ς9, 26ο, 46:. (οπιρὶ. Αἰεχ. 
Οἰγίοί. Ι. εἶς. 

ΧΥ,, ἀντ᾽ αὐτῆς] κατ᾽ αυτης 26ι. καὶ οὐ ςαϑήσεται] -«[- αν- 

τη (11. ρυπδιὶς ποίατ.) ὅ8.: ἀργύριον] χρυσιον τόο. , 26:. 

ΟΧΥῚ. Σωφὶρ] Σωφειρ 68, τού, ττο, 137» 138, 1305 1579), 161, 
448, 4ςτ, 25 ς, 2:6, 26ο. ΑἸά. Ὥφειρ τόο, 2ς2. (οπιρί. Αἰεχ. ὄνυ- 
ΧΙ] σαρϑωνυχιῳ 248. τιᾶγρ. τιμίῳ] ἀρ δω καὶ 210. 

ΧΥΠ]. Οὐκ] οὐχ, 1. Ργαπιῖ. και . (Αἴεχ. ἱπῖοσ ὑποοβ.) 

χρυσίον] Χρυσιῳ ιόι, 48. καὶ ὑαλςΤ' και νελος τς 7) 849, 20. 
καὶ κρυγαλος 448. ΠΙΆΓΕ. και ναλλος 42. καὶ τὸ τς. δὰ βη. 

οοτ2.] α 2ζο. καὶ τὸ ἄλλαγμα] καὶ τὸ ἀνταλλαγμα δ , 139. 

147, 255, 2.6. καρ ρα ἔφης, δ ἂν 
ΧΝΠΠ. Μετίωρα---μνησϑήσεται] ὕψη και βάϑη ου μὐνσϑήλον αὶ 

14 Οοάϊΐοεβ δεγρὶϊ. γαβὶς] γάθεις 1, 68, τ1ο, 137, 1389.1307) 147, 

᾿ χες}, τότ, 248, 249, 2:0, 251, 2ςς,) 26, 46ο. ἑαίὰ ΑἸεχ. γαμες 
:τοό. ἐσώτατα] ἐξωτὰ 240, 2ςΆ. ΠΣ Τὴ δλνε ναι 

ΧΙΧ, αὐτῇ] αυὑτω 249. -Ἐ τες ϑησαυρες 4 ἐσ. τοκα ζ..ἢ το- 
πανζιον (ἀν. δ  τοπαιζιον) ξς. Ργαεηηε. τὸ 26 ξ. χρυσίῳ καϑα- 

ρω] ρει, καὶ Ομυγίοί. 1. οι. μετὰ χρυσίου καϑαρδ τΔ Οοάϊοεβ 
δεῖ. δ συμξαςαχϑήσεται) εκ ἀντιςαϑμηϑήσεται 248. τηᾶγρ. 
ἃ συμξιδασϑησεται 249. ἄχ, ὑψωθήσεται οπιηε8 Οοαϊοε5 ϑεγρὶϊ. 

ΧΧ. Ἡ δὲ] ἡ δὴ ΠΙ. εὑρέθη] εὐρεϑὴ (Ως) 2.ο. ποῖος δὲ] 
οιἱος δὲλόι. τόπος ἐρι] κα ἐγιὶ 249. τ. Αἰεχ ἐρι τῆς συνέσεως] 

τῆς συνεσεῶς ἔς, 110, 137» 138, 130) 1479 2.0) 2ςς, 2ςό, 2ς}, 28, 
ς9, 2όο. ᾿ε ἱπιεϊϊεῶκ: νεῖ, 1.21. τῆς συνέσεως.) α τῆς ΑΙεχ, 

ΧΧΙ. Λέληϑεῖ -Ἐ εξ οφϑαλμὼν 249φ.. Λέληϑε ἅο. δὰ ἤη. 
οοπ}.} μαδεῖ πιδ κΚ, 248. καὶ ἀπὸ πετεινῶν ὅτε. δὰ ἤη. σοηη. (ε4ᾳ.] 
μαδεῖ Ὁ κς Αἰεχ.. ταετεινῶν]) τετηνῶν Αἱά, ἐκχρύξδη] απεκρυδη 
(τότ. πιᾶγ.) 249, 255,29. ἐπεχρυδη 4:4. ργρεπλῖτ. ἐκ ἰηίοῦ ὕποοΚ 
ΑΙεχ. 

ΧΧΙΙ. Ἡ ἀπωλεία ὅτε. ἔπ. ςοὔ,.} λέγει ὁ ἄδης τῇ ἀπωλείᾳ" εἶδος 
μὲν αὐτῷ οὐκ εἴδομεν, φωνὴν δὲ αὐτῷ ἠκόσαμεν. ΟἸεπ). ΑἸεχ. ρ. γ63. 
εἶπαν} εἶπεν 1Π1,| 2:9. εἰπὸν τού, 128, 2:1. - ᾿Ακηχόαμεν δὲ] α δὲ 
τού, 11ον 1379 138, 139») 147, τόο, 161, 249, 251, 2ς2) 2ς4) 256, 
4:8, 2:9, 26ο, (οπρί. Αἰεχ. κλέος} ἕπενον (ἢς) τού. πιᾶγρ. δὺ 
αἷ. τη. 

ΧΧΙΠ. Ὁ Θεὸς] ὁ Κυριος 11], ςς, τού, ττο, 137.9.138ν) 130,.147» 
145) 16ο, τότ, 248, 249, 2.0, 251) 252) 253, 250 27, 29, 260, 

46:1. Οοπρὶ. Ευΐεν. ΟΠ γιοῦ, 1. εἰ. ὁ Θεὸς---τὴν ὁδὸν) Δονείπες 
εὐππεν αν! υἱαρι εκε Νεῖ. 121. ὁ Θεὸς εὖ συνές.] ὁ Κύριος ἐσυνέ- 
φησεν (Ώς) ,τ6ό. εὖ συνέςησενἾ α εὐ το, ας7. Ευΐεῦ. 1]. οἷ. αὐὖ- 
τὸς δὲ] α δὲ 249. αὐτὸς γὰρ Αἴεχ. αὐτὸς δὲ ὅζο. δὰ βη. ςοπ:.] 
α Ομιγίοί. 1. οἷ. τὸν τόπον αὐτῆς] αὐτῆς τὸν τόπον 110. 

ΧΧΙΝ. Αὐτὸς γὰρ] αὐτος δὲ 157). Αὐτὸς γαρ--ἐφορᾷ] α ουτὶ 
ἰηϊεττηε. 147. 2.6. τὴν ὑπ᾽ ἐρανὸν] τὴν ὑπὸ ὡρᾶανον 15). πᾶ- 
σαν) α σψασαν το, 137) 130. (:6ο. υἱ νἱἀεῖυτ.) ἐφορᾷ] ρεζεεὶ ; 
νεῖ. 1.21... εἰδὼς] εἰδὸς 137. εἰδὼς --ἐποίησεν πῃ. οοπ,. 64. εἰ πο- 

γος. Π. 

΄ . 

οἱ! φιν ῥιπὶ ἱπ ἰεστα, Αμὶ ονικία ὕξεῖ; Ν εἴ. 1[,Δϊ. “ἄντα “Α]Ἱ σα»- 

τὰ τε ἃ τοῦ, ττο, 137, 139. 147. 348, 240, 253) 2ς8, 2ς9. (οπιρί. 

ὥαντα οσὰα τ18, 21, 24. 

ΧΧΝ. ὅὍἋ ἐποίησεν] α ἃ Π. -Ἐ ἐποίησε δὲ ας4. (ΑἸεχ. ἱπίον υἢ- 
ςο5.} α ΟἸυγίοί. 1. οἷ. ἀνέμων---ἐποίησεν ἰπ ςοπι. [64.] Εἶπες 40- 
ἴπηῖ ἴῃ Τοχίυ, [δά ἴῃ ΝΙοιῖς ἱεριιπίυν δ άϊθο νοσδῦ. κειμένον. τότ. ἀνέ- 
μὼν γαϑμὸν] εμίογε ᾿ἰότανοα δεῖ. 13. ςαϑμὸν] γαϑμων 118. 

γαϑμες 2.3. ὅὕϑατος] υϑατος τε ςς, τού, 110, 137, 138, 130, 147, 

161, 448, 440, 5.0, 2:1) 252, 253, 2.4, 2:5, 2ζ6,2ς7, 46ο. Οοπιρί. 
καὶ ὑδάτων ΑΙεχ. ὑδάτων ΟἸγίοῖ!. ἰαο. οἷ.  ὅὕϑατος μέτρα Ὅτε 
ἐποίησεν] ἀφμαε πιρηβέγας : Ονοπίαπε ἄκες ἤεεῖε : ει. 1κΑ1. καὶ μέτρον 
ὑδάτων ὃ ἐποίησε 14, (αἶρε ϑεηρῖ!. 
ΧΧΥΙ. Ὅτε ἐποίησεν] ὁτ᾽ ἐποιησεν 22. ὁσα ἐποιήσεν ας3. Ὅτε 

ἱποίησαν ὅτε. υἵαυε ὦ ἔπ. οοηι. 47).] α ΟἸυγίο, Ι. οἷκ. ἕτως ἰδὼν] 
ατοὸς ἰδὼν τότ, 248, ας τ) 359. Οοπηρί. ἕὅτος ὑετὸν ΑἸεχ. ὅτως ἰδὼν 
ὅς. δὰ ἤπ. ςουι.} δαῦεὶ (0 »ζ 348. “ει υἱάὶε εἰ χεοὶ Ν εῖ, 1αι. 
καὶ ὁδὸν) και βροντων 449. καὶ ὁδὸν ὅς. δὰ βη. οοηι. ἴδε4.] πδδεῖ 
(Ὁ κα Αἰεχ. ἐν τινάγματι] ἐν τιναγμασιν ςς. εν τειναγματι 
138. ἐγτινάγματι (ἔς οοηυπϑὶπι) ΑἸεχ. φωνάς] φωνης 454.. 

Οσαιρὶ. 

ΧΧΝΤΙ. Τότε εἶδεν] τοτε ἰδων 111, 2.4. τότε 'δὲν ι6ο,2ςο,Ὡςς. 
Αἰεχ. καὶ ἐξηγήσ. αὐτὴν] α καὶ ςς, 137»,138,1ς7, 16ο, τότ, 248, 

2.0, 2ς1, 2ζ2. 23, 2ς() 257, 2 8, 249,: 460. ᾿(οπιρί. ΑἸάὰ. ,. 139, 
14γ»2.6. αὐτὴν 2] αὐτῇ 1 ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν) ἈΞΙΑΡᾺ εἰ 
ἐπνοβίρανυ. Ψεῖ. 1,αῖ. 

ΧΧΥΊΠΙΙ. Εἶπε δὲ] ,ᾳ δὲ Ομγίοῇ. 1. εἷς. ᾿Ιδὰ--- σοφία] α δυπὶ 
ἰηϊοσπιο. 2 44.. . δὰ εὐσέδειά ἐςι σοφία Οτερ. ΝΥ: ἢ. οι. ἡ ϑεο- 
σεξδεια})] , ἥ 26ο. ἐρὶν ἐπιρήμη] ,εἰεαιία. Υ ει. 1,δι. 

Ι. Ομρ. ΧΧ. ἴῃ Ἑά. Αἰάϊπα. . Ἔτι δὲ ὅζτο. δὰ ἤη. ςοπι.] Εἰ α4- 
ἡεοίε οδ “σα »ναϑαείομονι, ἀΐεεαε: Κεῖ. αι. Ἔτι δὶ ππροσϑε] 

᾿ προσϑεὶς δὲ ἔτι ΑἸεχ. ᾿Ιὼδ---ὡροοιμίῳ] τῷ τσροοιμίῳ ᾿Ιωὼδ λέγει 
ΑΙεχ. εἶπε] - τού. εἶπε τῷ τοροοιμίῳ] τῷ Ἰσροοιμίῳ εἰπε 240. 

11. Τίς ἀν--ἡμερῶν, ὧν] φεὐγεαηι "πᾶ νοίκια ἐπ σιρη ες ῥγίογεπε 
“ἴεγωνα, ἐπ φίδι. Νεῖ. 1.21. με ϑείη)] - μῆνα ΑἸεχ. ἱπῖες υηοοϑ. 
κατὰ μῆνα) α κατὰ 2.ο. - ἡμερῶν ἱπῦε ὑποο5 Αἰσχ. ἔμπροσθεν 
ἡμερῶν τ. 27. , Ῥυδεταῖ, τῶν ΑἸεχ. ἡμερῶν τῶν ἵμπροσϑεν ΟἸτγ- 
(οἵξ. νὶ. .8. ὧν με δος. 4 ἔπ. οοπ|.} ὧν ὁ. Θεος με ἐφυλαηῆἾεν ἃ ςο. 
ὧν ὁ Θεὸς ἐφυλάτἼεν με ΑΙεχ. ὁ Θεὸς] ὁ Κυριος ςς. δονείκε: Νεῖ. 
1. ἐφύλαξεν) ἐφυλατῖεν τότ. (48. εχ οοιτ. ἔργα [1η.} 

11. Ὡς ὅτε] ὡς οτι 22. α ὡς ΟΙγίοίι. νἱ. 271. Ὡς ὅτε-- 

κεφαλῆς μου] Ομ (ῥίεκάεγοι ἱμεένπα (μβεν σαρκὲ πέδη, Οτίσεῃ. 1ϊ. ἃς ς. 
Ὡς ὅτε ηὔγει!} Οκκνε ἱμοεδαι Ν εἰ. 1.21. ηὅγει) καλὸς" ἡ ἔλαμπε (6ο) 

τού. ππατρ. 8 ἃ]. π|. ὁ λύχνος αὐτα} ὃ ἡλχιος αὐτὰ 147). αὖ ΑΪοχ. 
ὅτε τῷ] ὅτε ἐν τῷ ΑἸεχ. 

Ιν. Ὅτι ἥμην---ὁδὲς] ὅ ὅτε ἤμην ἐν ἡμέραις νεότητός μου ΠΕ 
Ομ ἐγα» βογεμ: ἱπ οἱ: Υ ει. 1Δῖ. ἐπιξρίϑων] ἐμδριϑων ςς. (τού. 

πιᾶγρ,. αὖ αἱ. πι. γερεον) 2Ζ6:. ὁδὲς]} οων ςς. οδοις τοῦ, τ10, 137, 
118, 1309) 1479 17, τ6ο, τόϊ, 348, 249, 20, 2ς1, 22, 251) 24, 

ἃς ς. 256,2ς7, 259, 260, 26:1. ΑἸά. ΑΙεχ. ὅτε ὁ Θεὸς] οτε ὁ Κυριος 
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γάλαχτι" “Ὅτε ἐξεπορευόμην ὄρϑριος ἐν πόλει, ἐν δὲ “λαγείαις ἐτίϑετό με ὁ δίφρος. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 
ὑλώδης λίαν, χύχλῳ δέ μου οἱ πσαΐδες' “Ὅτε ἐχέοντο αἱ ὁδοί μου βετύρῳ, τὰ δὲ ὕρη μα ἐχέοντο 

᾿Ιδόντες 

με γεαγίσχοι ἐχρύξησαν, πτρεσδύται δὲ σάντες ἔσησαν. ᾿Αδροὶ δὲ ἐπαύσαντο λαλδντες, δάκτυ-- 
λον ἐχιϑέντες ἐπὶ ςόματι. Οἱ δὲ ἀχκάσαντες ἐμαχάρισάν με, χαὶ γλῶσσα αὐτῶν τῷ λάρυγγι 

αὐτῶν ὀχολλήθϑη. Ὅτι ὃς ἤκεσε χαὶ ἐμαχάρισέ με, ὀφθαλμὸς δὲ ἰδών μὲ ἐξέχλινε. Διέσωσα 

γὰρ πτωχὸν ἐχ χειρὸς δυνάςου, καὶ ὀρφανῷ ᾧ ἂχ ἦν βοηθὸς ἐξοήϑσησα. . Εὐλογία ἀπολλυμένου 

ἐπ᾿ ἐμὲ ἔλϑσι, ςόμα δὲ χήρας με εὐλόγησε. 
ἶσα δι πλοῖδι. 

Διχαιοσύνην δὲ ἐνδεδύχειν, ἠμφιασάμην δὲ χρίμα 
᾿οΟφϑαλμὸς ἤμην τυφλῶν, σὰς δὲ χωλῶν. Ἔγω ἤμην ππατὴρ ἀδυνάτων, δίχην δὲ 

ἣν ἐκ ἥδειν ἐξιχνίασα. “ Συνέτριψα δὲ μύλας ἀδίχων ἐκ μέσε τῶν ὀδόντων αὐτῶν, ἅρπαγμα ἐξήρ- 

χασα. Εἶπα δὲ, Ἢ ἡλιλία μα γηράσει ὥσπερ ςέλεχος φοίνιχος, πολὺν χρόνον βιώσω. Ἢ ῥίζα 
’ δῪῪ᾽ ᾽ᾳ ἡ ᾿ Ν ’ 3 4 3 ἱῆος ἰδὲ 

διήνοιχται ἐπὶ ὕδατος, χαὶ δρόσος αὐλισϑήσεται ἐν τῷ ϑεριαμῷ μδ. 
", Ν ΄ 3 Ν 3 90 ’ 

χαὶ τὸ τόξον μου ἐν χειρὶ αὐτῇ “πορεύεται. 
» “τ κῷ 
ἐμῇ βϑλῆ. 

ςς, τού, τ10, 13}, 139) 147» 157, 160, 240, 20, 592; 253» 255,26, 
2ς), 28, 46ο. (πρὶ, ΑἸεχ. 
εμνε Πονιΐπας εῖ, τα. τὰ οἴκε με] ρταίηϊιε. το ἢ ςβ. 

Νν. Ὅτι ἤμην---ὐὑλώδης λίαν] Εἰ εὐένε πε σόμκάαπιία παρπα Ὁ εἰ. 

111, κύκλῳ ἄζς. δὰ ἔπ. ςοπι.] α τοό, 26:1. οἱ τεαῖδες} - στε 
εξεπορενομὴν ορϑριος ἐν σολέι 4.2. -Ἑ μου Οοπιρί. (ΑἸεχ. ἰπ ομαγβές, 
τηϊδοσε.). 

ΝΙ. Ὅτε ἐχέοντο} - μου ςς, 2ς3. ΑΙά. οτε ἐξεχέοντο 261. 
Ὅτε ἐχέοντο---βετύρῳ] Ομ. μετει ΕΓ ουἱα! μεδᾶς μέγα ὁ νεῖ 1Διῖ. 
ἐχέοντο αἱ ὁδοί με] ἐξεχέοντο μᾶδ αἱ οδοι τοό. αἱ ὁδοί μου] μου οἱ 
ὁδοὶ (ἢς) 137. μου αἱ οδοι 148, 130, 147, 157» τόο, 248, 249, 253, 
4ξς, αςύό, 2ς7, 4ς8, 2Ζόο. Οοπιρί. Αἴεχ. - μοι αἱ οϑοι 4 ς2. βετύ- 
49] βετυρον 118, 241. ᾿βατηρον (ἀυῦ. δῃ ῥγὸ βατυρον) 2:8. τὰ δὲ 
ὅρη μου] ἐπε νπομΐε: πιεὶ Ν εῖ. 1.21. . ἐχίοντο α"] ἔχεετο τς 7. ἐχεῖτο 
ΑἸεχ. αὐκπάκτεν: Ν οὶ, 1,Αῖ. 

ΨΙΙ. Ὅτι ἐξεκορευόμην---πόλει} αὶ οὐπη ἱπίεττηεά, (ρτὰ επΐηι δὰ 
ἐση,, ς. ροῆ, εἰ Ηῖς οἴδλπι ἴπ τοᾶγε. δ άϊ:2) 5.4. ὄρϑριος] ορεριος 
ςς. »εαϊμεϊκὶς Υεῖ. 1,λῖ. ὃ 

ΨΙΠΙ. νεανίσκοι] νεοι (ἔργα 1ωπρι.) 2.ο. ἐκρύδησα»] -[- ἑαυ- 
τοῖς Αἰεκ. ἐκχρύξησαν ὅτε. δὰ ἤη. ςοῃ).] καὶ ἐκρύδησαν» καὶ τρεσ- 
δύται κοὶ ἐκ τὸ ποδὸς ἔσησαν τι (οὐΐοει δεγρὶ. πρεσδύται] πρεσ- 
δυτεροι 2:4) 3.90.Ὑ πάντες} σάντες Αἰεκ. ἔρησαν]) τεαριγᾶντο 
(ἔργα “οεῖρι.) το. ἐπανέίζησαν ΑΙεχ. αγωγχεδαπε Υ εἰ. ΙΑϊ. 

1Χ. ἉΑϑροὶ δὲ] ανδρες δὲ ςς. ἀνδροὶ δὲ (Ὡς) αςξό. ἐπιϑύντες] 
ϑιντες 549. ἐκιτιϑῶτες ΑἸεχ. ἐπὶ σόματι] -- αὐτῶν τς}, 449, 

Φ 5. τ93. ΑΙεχ. δά ο; μικηε Νεῖ. 1,21. 
Χ. Οἱ δὲ ἀκέσαντες} - σερὶ ἐμ Ἰηἴοῦ ὕηςος ΑΪοχ. γλῶσσα 

αὐτῶν} ρταπιῖε, ἡ ς ς, τς 7, 2 ζο, 2 9. 
ΧΙ. Ηδρεῖ Ὁ Καὶ 2448. Ὅτι δ.7 οτι ὠτίον ςς, ἐξ, 110, 137, 

138, 1305) 147, 16ο, τό:, 40, ας1,) 22) 2{3. 24) 226, 257, 4:8, 

250) 260, τ. Οοπιρ!.. οτε ὠτίον 48. ὀφθαλμὸς δὲ] ργετηϊῖ. ὃ 
4ς6. ἰδών με] ἴτ. 249. ΑΙεχ. α με ΑἸ]ά. 

ΧΙ]. Διόσωσα] διεσωσατο 'ς4. Διέσωσα γὰρ---δυνάςου) αὶ ουτπὶ 
ἱπιεπιοὰ. το. ἐχ χειρὸς] μαδεῖ χειρὸς (δ “Ῥ ΑΙεχ. δυνάςου] 
δυνατῶν Οδεγίοῖ, Ἰ. οἰ, καὶ ὀρφανῷ ἄς. τἀ ἤπ. ςοι.} α ΟΠ :γίοῖ. 
Ἱ οἷς ᾧ ἐκ ἦν] ὅ χκ ἣν τς). ὦ ἐχ ὑπῆρχεν ΑΙεχ. βοηϑὺὸς] 
βοηϑεια 440. «αἰκίογίεπε εἰ. 1.,τῖ. 

ΧΙΠ. Εὐλογία---ἔλϑοι] μαῦδεῖ Ὁ κς Αἰεχ. Εὐλογία ἀπολλυ- 
μένου] ευλογια δὲ ἀπολλυμένων 5). εὐλογία ἀπολλυμένων ΟἸ γος, 
1, οἷ. ἔλϑοι) ἐπελϑοι τότ, 248. Οοτωρὶ. Ομιγίοῖ, 1. εἴ. ςσόμα 
δὲ ὅκο. δά ἔπ. οοπι.} και καρδιαν χηρας ηυφρανα 250. τηᾶγξ. τόμα 
δὲ δχο. δὰ ἅπ. οοιῃ. ἔε4ᾳ.}] α ΟΒιγίοῖ! 1. οἷ. με εὐλόγησε] με ηυλο- 
γῆσε τού, 17, τόο, ὡς8. τ. 249. ηὐλόγησίν με ΑἸεκ. 

ΧΙΨΝ. Δικαιοσύνην δὲ} α δὲ Οοπιρ. δΔΙικαιοσύνην δὲ ὅτε. δὰ ἤη. 
ἐοπ.} Κ7ωβιία ἐγαπὶ ἱπάμέ, εἰ οεβέλες ἡμαϊεῖ Ιασσα οὐβένεπιο. 

Αποῦγια. ἰπ ]οῦ ἱπίες Οὐ χεμὶς Ορ, ἰϊ. 8. ς3. ἐνδεδύκειν} εδεδοι- 
κειν 111... ενεδεϑυχεῖν τού. Οοπιρί. Ευΐεῦ. Ποπι. Ἐνδην. Ρ. 14. ενεδὲ- 
δυκην 261. ἠμφιασάμην) ἡμφιεσαμην (τοῦ. τηᾶγρ. 80 8]. πι. ἐνδίσα- 
μῆν) 448. ΟὐμρΙ. δυιπλοΐδι] διπλοῖδα “6ι. 

, ΧΥΝ. Ὀφϑαλμὸς] οφϑαλμος δὲτοό. Ὀφϑαλμὸς ἥμην τυφλῶν] 
ἐγὼ ἥμην ὀφθαλμὸς τυφλῶν ΟΠ γίοίε. 11. ς 8. (ΟΓ, ἰν. 634. ν. ζο0. 
χὶϊ, 3244) τυφλῶν] τυφλῷ Αἰεκ. πὲς δὲ] καὶ πὲς ΟἸγίοῖ. 1. 

οτε Κυριος 138. οτι ὁ Κυριος 49. ΕᾺ 

Ἢ δόξα μδ χενὴ μετ᾽ ἐμ, 
ϑ φὸ 3 ἢ ΄ ϊ ’ Ὸςκ, ἰὴ 

Εμδ ἀχέσαντες προσέσχον, ἐσιώπησαν δὲ ἐπὶ τῇ 
Ἐκὶ “9 “Ὁ κ( 3 Χ9 : ἴω δὲ ἐν ς: δ νὰ ὡς ὧς. Ὁ 

πὶ τῷ ἐμῷ ῥήματι οὐ περοσέϑεντο, περιχαρεῖς δὲ ἐγίνοντο ὁπόταν αὐτοῖς ἐλάλεν. 
Ψ δῷ » Ζ νι εν Φ “, . ΣΧ ΄ 
Ωσπερ γῆ διψώσα προσδεχομένη τὸν ὑετὸν, ὅτως ὅτοι τὴν ἐμὴν λαλιάν. ᾿Εαὰν γελάσω πρὸς αὖ- 

Ἰς χωλῶν] χωλῷ ΑἸεχ. 
ΧΥῚ. ᾿Εγὼ---αϑυνάτων] α οὐπὶ Ἰηϊεπηεά. 4:0. τιατὴρ δὲ ἀδυνά- 

τῶν ΟἸνγίοί, 1. οἶς. (ΟΥ̓, ἱν. 634.) 
δίκην δὴ} α δὲ οςι. ΟἸγίοιι. χῇ. 234ς. ἡκαϊείμπε Ν εῖ, 1Δῖ. δίκην 
δὲ δε. δὰ ἤῃ. ςοπι.1 α ΟἸγίοῖς. νἱ. 3721. ἤϑειν} ἡδὴν «:6, ἐξ. 
γχνίασα  ῥταιτηπῖ, ἣν ἐκ 247. γαῖ, ἣν 2 ςό, 

ΧΥΤΙ. Συνέτριψα δὲ] α δὲ 249. καὶ σννέτριψα ΟἸ«γίοῦ, ἢ. 
548. (ΟΥ. "1. 49)η.) Συνέτριψα δὲ ὅς. οὐ δη. οοπι.] Οὐρεγερὶ πιο- 
ἰα: ἱπγεβογωρι, ἐἶε νιεαϊϊο σαίενε επί τσρβίπα, αὐ κί, Ἀποόπγῃη. ἴῃ 
]οὉ 1. οἷ. ἐχ μέσου] εχ δὲ μέσα κα ς7 17, τόο, 449, 23, ἃ 4) “τό. 
Αἰεχ. Οπγίοῖ. νὶ. 171. (ΟΕ, ἢ]. ςς8.) ἐκ δὲ μέσον (ας) τοό, 137, 
138. εκ δὲ μέσων το, 139, 1479 161, 248, 2:0, 2ς2,.ςς, 257, 2.0. 
Οὐοπρὶ. ἐκ μεσὼν Δύο, αότ. εἰ “ε »ιεαϊΐο Ν εῖ. 1.1ῖ, τῶν ὀδόντων αὐ- 
τῶν] α των τόο, 249. ΑἸεχ. Ομιγίοί! 11, ςς8, ((Ε, ἵν. 62.) ἄζρ- 
παγμα ἐξήρπασα] ττ. ΟἸυγίοί, 1. οἰ, 

2.45 25) 26, 257, 2 8, 4.90, 260, 36: , Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Οἰγ- 
4ο[κ. ἱν. 634. νὶ. 1γ1. 

ΧΥΠΙ. Εἶχα δὲ] εἰπον δὲ 240. ἫΞ οὐπὶ δὲ ἴῃ σΠαΓΔΑ͂, πΐποτο.) 
Ἡ ἡλικία μου] ἡλικίαν μα 110, 137, 1395 147. ἢ 138, 1ς7, τόο, 
240, 230, 2ς2, 2:6, 2:8. ΑΙεκ. γηράσει) γηραση 2:6. ςέλεχος 
φοίνικος] αγδογ ραίπισ Ψεῖ. 141, τολὺν χρόνον] τεολὺν δὲ χρόνον 

(ρουπι δὲ ἱπῖος υποο8) ΑἸΪςχ. 

ΧΙΧ, Ἡ ῥίζα) μον 139, 147, τότ, 249, 2.4, 4ς6. (οιηρὶ, 
Αἰεχ. Ἡ ῥίζα δε. υἵχυε δὰ ἤη. σοι. ἴ64.} δαδεῖ Ὁ 5ὲ 248. ΑἸοεχ. 
ἐν τῷ ϑερισμῷ) ἐπὶ τῷ ϑερισμῷ ἽΝ" Ὶ ϑερισμῷ μ8] ϑερισμω σε 
6:. 

ΧΧ. Ἡ δόξα μὰ} α ἡ Οοπιρ. κενὴ] χαινη 128, 139) 147, 
(1: 57. οοττ, χενη) 249, 20, 2ς2,29ς4,)3ςς. Οομρί. Αἰεχ.. κενὴ μετ᾽ 
ἐμξ] κενὴ ἦν ἐμοὶ 8. Οοἀΐοες ϑεγγὶΙ. καὶ τὸ τόξον δζο. δὰ ἢ". οοαι.} 
καὶ ἐργαλεῖα μου καὶ τὸ τόξον μου ἐν χειρὶ αὐτὰ ἐπορεύετο. 8 Οὐάϊςες 
δεγρὶ, τόξόν με} τοῖον αυὐτε 111. ἐν χειρὶ αὐτῇ} ἐν χερσὶν αὐτὰ 
τόο. ἐν χειρί με Αἰεχ. αὐτῷ πορεύεται] (τ. τοό. πορεύεται] 

τορευσεται ξς, 110, 137) 138) 139) 147). τ6ο, 2.0, 4ς1, 2ς3, 2.4, 
4:6, 2ς8, 46ο, 261. (ομρὶ. ΑἸεχ.,. 

ΧΧΙ. Ἐμξ ἀκέσαντες] τερεσξυτεροι ἀκεσαντες με 240. (Αἴεκ. 
οὐπὶ τορεσθύτεροι ἱπίετ υης08.} ἐμα δὲ ἀχεσᾶντες 2.0. ἐμὲ ἀκκοντες 
ῶ 56. 

ἐπὶ τῇἢΉἢὖὲ α ἐπι 26ι. 

ΧΧΊΙ, 

157, 16ο, τότ, 240, 2.0, 251) 252) 253) 26 ς; 246, 2.7. 258, 2ς9, 
46ο. Οοιηρὶ. (ΑἸεχ. ουπὶ δὲ πίε ὕποοὸ5.) Ἐπὶ τῷ -ροσέϑεντο] 
Εὲ ἐπ (γιοπε σίεὸ ποη αεοεγμπέ Μεῖ, 1. Αἴ. Ἐπὶ τῷ ἐμῷ ῥήματι) 

ἔπι δὲ τῶν ἐμῶν ρήματων Ζόι, περιχαρεῖς δὲ] περιχαρὴς δὲ τς}. 
και περίχαρεις 249. ΑἸεχ., ἐγίνοντο] ἐγένοντο τοῦ, τ ς7) τόο, τότ, 
449926:. ὁπόταν αὐτοῖς] οποτε αὐτοῖς 249. Αἰεχ. οταν αὐτοις 
2ζ0. βόρεια ἐπ 
ΧΧΊΠ. «προσδεχομένη δις. δὰ ἢπ. ςοπι.] ἢ ποροσϑέχηται τὸν ὑετὸν, 

ὅτως καὶ ὅτοι ἐμὰς λαλιας. 4 Οοάϊοες ϑεγρῖϊ. προσδεχομένη τὸν 

Ἢ ον ΕΥΒΕΝ 

ὑετὸν] α τὸν 249. ΑἸεχ. εχφῥεῦαι ρἰκυίανε Ν εῖ. 1,21. τὴν ἐμὴν 

λαλιαᾶν] - τροσεδεχοντο 440. (Αἰεχ. ἱπῖεγ ὕπο08.) 
ΧΧΙΝ. ᾿Εαν γελάσω] εἰ ἐγελὼῶν 249. Αἰεχ, ᾿Εαἂν γελάσω-- 

᾿Εγὼ ἤμην] ἐγὼ δὲ ἡμὴν 2 ςο.. 

ἐξήρπασα] ἐξεσπασα ςς, 

τοῦ, 110, 137, 138, 130, 147, 167, 1όο, τό!, 248, 2.0, 22, 4ς3, 

τοροσέσχον] ῥταετηϊεῖ. τερεσδυτεροι 4.4. ἐπίκἐεὶ μπὲ Ν εῖ. 1.21. 

6. 

γ, 8. 
9. 

[ό6. 

11. 12. 

ι6. 

19. 

24. 

“-- 

Ἐπὶ τῷ] ἔπι δὲ τῶ ςς, τοῦ, το, 137, 138, 139, 147, 
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ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 

25. τὸς, οὐ μὴ πιςευσωσι, χαὶ φῶς τ σροσώπου μοὺ οὐκ ἀπέπιπ]εν. ᾿Εξελεξάμην ὁδὸν αὐτῶν, χαὶ 

᾿ς ἐνάσισα ἄρχων, χαὶ χατεσχήνεν ὡσεὶ βασιλεὺς ἐν μονοζώνοις, ὃν τρόπον παϑεινὸς ππαραχκαλῶν;. 
ΚΕΦ. 
ΧΧΧ. Ἢ . » ῦ. ἊΣ “ “ ᾽ ͵΄ ,, 52 ΄, ν Ζ 3. 

ι. ΝΎΝΙ δὲ χατεγόλασάν με ἐλάχιςοι, νῦν νεϑετασί με ἐν μέρει, ὧν ἐξεδέγεν τὰς πτατέρας αὖ-. 
.., τῶν, ὃς ἐχ ἡγησάμην ἀξίας χυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων. Καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἱνατί μοι; 

55 92 ἃ Φ ’ ; ’ 3 ϑ ζ΄ ,, “  ΨΨὌὮ ε ΄ ἂν 1 Ἁς 

3. ἐα᾿ αὐτὰς ἀπώλετα συντέλεια. Ἔν ἐνδείᾳ χαὶ λιμῷ ἄγονος,, οἱ φεύγοντος ἄνυδρον ἐχϑὲς συνο-- 
“ ΄Ν . ε ρ »ν» 2 ν » κ“᾿ ΜΝ » τ “. . 

4. χὴν καὶ ταλαιπωρίαν" Οἱ περιχυχλεντες ἅλιμα ἐπὶ ἡχῶντι, οἶτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα, 

ἄτιμοι δὲ χαὶ πσεφαυλισμένοι, ἐνδεεῖς πταντὸς ἀγαϑᾶ, οἱ χαὶ ῥίζας ξύλων ἐμασσῶντο ὑπὸ λιμοῦ 
ς.6.. μεγάλου. ᾿Εχαγέςησάν μοι χλόπ]αι, Ων οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρώγλαι πσετρῶν. ᾿Αγαμέσον εὖ.- 

8. ἤχων βοήσονται οἱ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διητῶντο. ᾿Αφρόνων υἱοὶ χαὶ ἀτίμων, ὄνομα, καὶ χλέος 
9. το. ἐσξεαμέγον ἀπὸ γῆς. Νυνὶ δὲ χιϑάρα ἐγώ εἶμι αὐτῶν, χαὶ ἐμὲ ϑρύλλημα ἔχεσιν. ᾿Εξδελύξαντο 

τι. δέ με ἀποςάντες μαχρᾶὰν, ἀπὸ δὲ τ πορσσώπου μου οὐχ ἐφείσαντο πτύελον. ᾿Ανοίξας γὰρ φα-- 
,΄ 3 Ὁ 5) ’ [4 " ἙΝ, ρῸ ,; 3 ΄ 3 ες [ων Ὁ } 

2. ρέτραν αὐτῷ ἐχάχωσέ με, χαὶ χαλινὸν τῇ πσροσώπου μου ἐξαπέςειλαν. Ἐπὶ δεξιῶν βλαςξ ἐπα-- 
΄ 4 9 κ᾿ φ ΄-ς ε φΖ΄ 3. » 95 ἢ γ 3 ,΄ ϑ ».ρ. 3 2 : 

13. γέξησαν, πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν, χαὶ ὡδοποίησαν ἐπ᾿ ἐμέ" τρίδους ἀπωλείας αὐτῶν ᾿Εξετρίξῃσων 
΄ φην, ξ΄ Ν, ΄ ΄ 8 “0 ΄ ΄ 74 ᾿ ε ζ΄ 

14. τρίδοι μδ, ἐξέδυσαν γἄρ με τὴν ςολήν' βέλεσιν αὐτῇ χατηχόντισέ με. Κέχρηται δέ μοι ὡς βό- 

τειγεύσωσ!} ΘΟ κοΐ εἰ 4 γί δεγόνε σαὶ ἐο:, ποι γεδεδαη!, Ν ει. 12. Ἐὰν ΝΙΙ. ᾿Αναμέσον] ρταεηϊῖ. καὶ ΑἸά4, ᾿Αναμέσ. εὐήχ. βοήσονται] 
ρχων, καὶ σοπι, (ε4.] α οὔτι ἰωθετισιο. ΟἸυγίοῖς. νῖ. 371. μαθεῖ (Ὁ κα Αἰεχ. βοήσονται] βοηϑησονται (ἀι. ἀπ ρεὸ βοησον- 

ὲ μὴ ὶ πειξεύσωσι] εκ ἐπίξευον 449. Αἰεχ. ὁ μὴν πιγεύσωσι ΑΔ. καὶ ται) το. οἱ ὑπὸ φρύγ. ἄγρ. διητ.} φαὶ (ὁ βιγρίδαν ἰεττα πιαπεδακ. 
φῶς δις. υἵχιο οὐ ὅπ. ς8Ρ.} μαδεῖ Τ:Ὁ χε 248. Αἰεχ, ἐκ ἀπέκιἦεν͵)] εῖ. 1Δῖ. 
ἃ κατοπυπῆεν 8.3, 4.0, 26:1. ὟΙΠ. ᾿Αφρόνων] ἀφρόνων γε 254. αι. ᾿Αφρόνων ἅς. δὲ ἤη. οοπι.] 

ΧΧΝ. ὁδὸν αὐτῶν) οδων αντὼν τού, δες. καὶ κατεσχήνεν}] υἱοὶ ἀφρόνων, καὶ ὄνομα ἀτίμων, καὶ ἰσξεσμέοι απὸ γῆς. 4 Οοὐϊςες 
καὶ κατεσκηνε τοό. ὡσεὶ βασιλεὺς] ὡς βασιλεὺς ΟἸμγίοῖ!. 1, οἶς. ϑεηρ!. καὶ ἀτήκων] Βαδεῖ δ:Ὁ κςξ ΑἸεχ. καὶ ἅὄτιμοι Οδιγίοῆ. νὲ. 
ἐν μονοζώνοι:] ἔσρεα μονοῦ. εἷξ αὐ Αἱ. 81. φρατιωται τού. εν σρατοπεδὼ 471. καὶ κλέος ὅς. δὰ δη. οο1:8.} κα ΟἸπεγίον. ]. εἰ. κλέος] δοξὰ 
4ςς. ὅν τρόπον σαϑεινὰς] νοὺς (80) 68. ὃν τρόπον τυάϑη νοὺς τοῦ. τθῦρ. δ αἱ. π᾿ ἐσξεσμένον] οὐϑύ οι (υὲ νἱἠεϊυτ) 42 0. 
(0) 42. ταϑεινὰ.} συνκαϑεις 11. 'τοαϑινες 2:0. ποϑεινες ὐπὸ γῆς ἐπὶ γι ἯΙ, 4 ςο. 

241. ταϑηνοὺς ας. πιενϑινὰς ΑἸεκ. πταϑονὲς παρακαλῶν) τα- ΙΧ, Νυνὶ δὲ} νυν δὲ249ς. κιϑαρα} - αὐτῶν 240. ἰγὼ ἐμ} 
ϑεῖν οὐ τταρεχάλον 4). παρακαλῶν) παρεκαλεν ςς, τοῦ, 1190, λεγὼ 2:7). ἐγώ εἰμι αὐτῶν} αὐτῶν εγενομὴν 23. ον ἐγώ εἰμι 
13) 138, 130, 147» 197), 160, 161, 249, 230, 2ζ1,) 243) 254) 23,» ΑΙεχ. καὶ ἐμὲ ἄτο. δὰ βπ. σοπ).} εἰ σιε ἀαδεκ! γαδείαηι. Ν᾽ εἴ. 1Δὲ, 

ο(ό, 2ς8, 4.9, 66ο, ς6:. (οηνϊ. ΑἸά. παρακαλεν 48. ϑρύλλημαω] ϑρυλημα 11,23» 137», 139, 1579 τόο, τότ, 248, 2 ςο, 2 ς2. 
Οοηνρί. Αἰά. ϑρύλλημα ἔχεσι} α΄. 249. 

1. Νυνὶ δὲ---ἶν μέρει} ὅτοι νῦν ἐπιπεπϊωκασί μοι καὶ νεϑετᾶσι με Χ, Ἐξϑελ. δέ με] α δὲ 21, 249, 254. Αἰεχ. απὸ δὲ τΆ α τα "ΠῚ, 
ἐλάχιροι (εἰ ροηΐε ροΐξ νομαϑων) ΟἸτγίοῖ. 11. ς44. (ΟἿ. χί. 260.) 23, 157), 160, τότ, 248, 240, 250, ἃ ς2, 2 ξ4. Οοιηρὶ. Αἰεχ. Ομβεγίοῇ, ̓  
κατεγίλασοίν με] αἰενίἄςπὶ σια Ψεῖ. 11. ἔν μέρει] Ἔ ἡμερῶν 'απαὀἠ οἷ, (σε! 11}. 409, 44.) απὸ δὲ τῇ δζς, δὰ Άπ. οοπ,.} οὐ γὰρ ἐφεί: 
Το δαγδέϊ. τηΐποτε ΑἹδχ, γείνογε ἐδηίβογε εῖ. 1Δῖ. ὧν ἐξεδέναν] ὧν σαντό με οἱ οἰκέται με ἀπὸ προσώπου ἐμπῆυσμάτων. ΟἸυγίο. Ι. εἶε, 
εἐξεδενωσα τού, 561. ὧν εξεϑενεν τόο, 4ς 7) 2.9. ὧν ἐξεδίνεν ες. πες ἐπὶ αείονι νιϑαπε  σέσυαι ιεγε. Ν εῖ.1.Δῖ. ἐφείσαντο τοιτύελον] 

δὰ ἄπ. οοη}.} φυογνπε (ῥένπεπ: ραγεπῖο:, ει. 121. τὰς πατέρας αὐ εφισαντο Ὡΐνελε 23. ἰφείσαντο πστυέλου ΑἸοχ. 
τῶν} α τᾶς τοῦ, το, 137, 138, 130) 147, 1579 160, τότ, 248, 249, ΧΙ. ᾿Ανοίξας γὰρ} -ἰ ὅδε “3. (ἴπῖεγ ὑποοβ ΑἸεχ.) κα γαρ 349. 

Ωξ0, 51, 2ς2,2.53γ254) 855) 8:6, ς8, 2.0, 26ο, 26:. (οπιρί. ΑΙά. καὶ χαλινὸν δζς. δά Άδ. ᾿οπι. ] πιδδεῖ (Ὁ δὲ 248. εἰ έπαν ἱπ ζαείονς 
οὐξίου.} Ῥγαιηδεξ. εἰναι ες) τού, το, 137, 138, 130, 1479 157) Σ65,Ἠ »πόδ πξενεπε Υ εἰ. 1. δῖ. τὸ προσώπου μ8}] μὰ τι0. επὶ πι '΄ροσ- 

τότ, 248, 230, 2:1, 2ς:, Δς6, 4ς8, 29, 26ο, 26τ. Οοπηρ!. - εἰναὶ ὠποὺυ μου 249. ἐξαπέςειλαν} ἐξαπερειλεν (11. οοττ. υὧξ ἰῃ ἘΔ.) ΠῚ, 
8.4, 4.3. Αἰοχ. (γί. Ἰ. οἷς. τοῦ, 110, 137, 1385) 120) 1479 160, τότ, 248, 249, 2ς0, 2ζ1, 2 (2, 

1. Καί γε ὅτο. δὰ βη. ςοπ.} Ε υἱτεκε πιαναῆρε ἐογωνε φεαβ πἰλδί- ς3, 4ς4, 3ςς, 2:6, ς). Οομηρί. ΑΙά. ἐξαπεριλεν 23. 

ἔκρε νεὶλὶ εγαὶ : ει. 1.ϊ. χειρῶν αὐτῶν---ἐπ᾿ αὐτὰς} χειρῶν αὐτῶν" ΧΙ. Ἐπὶ δεξιῶν] ἐπι δὲ δεξιων 23. κπι δεξιοῦ τόο. ἐπι δεξιᾳ 
ἑνατί μα ἱπ᾿ αὐτὸς (ἔς) τοό. ἐπ᾿ αὖτ. ὠπώλ. συντέλ.} μαδεῖ ὡὉ ΨὉ͵. 240. επὶ δέξιον ς1. Ἐπὶ διξιῶν βλαςῶ ἐπκανέςησαν) Εἰ α ἀεχιεὶς 
Αἰεχ. ἀπώλετο] απωλειῶ 2ς0. συντίλεια} συντέλεια! Δδι., ξεγπιίπαπίε: σοπ ἀγγέχεγεπέ: Ν) ϊ, 181. βλαςἘ] ῥεαπηϊῦ. τὰ 23. ΑἸεχ. 

11. Ἔν ἐνδείᾳ )} α ἦν ΑΙ. ἄγονος} α ἀγονοὶ "τοῦς Ἢ αγώνος τεβλαςαμε 540. βλαςὰς .ςΔ. ἐπανέςησαν] ἐξανεγησαν τοῦ, αό:. 
τόο. “Ἂ ἦν ἐκᾶρος (ἰπῖες [0.} 248. ἀγόμενος ΑΙ. ἄνυδρον) επανεγησεν ,.25.ἁ τόδα αὐτῶν} τοδὰς αυτιΐνςς, τ6ο, 4:4. Αἴεχ. 
ανφιϑροι 45. ἐπ ἀἰίνιωπι Ν ει. 124. ἐἰχϑὶς) χϑες 68, τοό, 2ς:. σπὸοδὰς αὐτε τού, 137, 1389 139, 147) 1579) τότ, 248, 240, 2.0, 2ς1, “". 
συνοχ. καὶ ταλᾶιπ.} δγορίεν αηρα βία: σὲ τε ξενίαν. ει. 1. ταλα- 2ς2,353γ2:ς, 2:6,4ςγ7, 2ς0, 260, 26:. Οοπιρὶ. ΑἸά. ποϑὲς αὐῇκ ττο. 
πωρίαν] τἀλεπωριαν 5.2. ἀπ γιδ:: πόδα αὐτῶν ὅτς. δὰ ἤπ. οοπ).} ρεάδε πεξος οἰπχεγμπὶ σοπρεάίδως, ε! αρέ- 

ΙΝ. Οἱ σπερικυκλξντες} οἱ τειρικλῶντες 16:, 448, 243. (2:4. γμεγκηῦ βιβεγ πδ (ένα: ρεγἀδίοπὶ: βμε. Ν εἴ. 1.1. ἐξέτειναν] ἐξέτινον 
οι ηαρ, δὺ ελά. τ.) ΟΟμΡΙ. λάεν ᾿ δἵτινες] οἵ τε δὲ ΑΙ. οἴτινες-- . ἐξέτεινε τού, τ1ο, 137, 138, 130, 147» 1579 160, τότ, 248, 249, 

, γι. σῖτα] ΦΆΟΓΜΙ ἐγ οἶδας γαίας Ζεγδανν Ταπες γψεῖ. μαι. ὧν ἄλιμο ἦν αὐ 4 τὰ 2ξ1,4ς2,2ς3, 2 5{η2ς6,2ς}, 249, 260, 26:1. (ομῃρί. ΑΙ4. καὶ 
ἜΧΕ ἢ ̓ χῷν τὰ σῖτα (ΠΣ ποθ) Αἰεχ. ὧν ἡ βοτάνη δὴ ἦν τὰ σῖτα ι4 ο- ὠὡδοποίησαν] καὶ ὁδοποιησαν 23. καὶ οδοποιησεν τού, 2:1, 2.9. καὶ 

ἢ ῥίζας ξύλων] γαδῖεε: ἰζρπογμε Υ εἴ, 1,δῖ. 

ἀΐοε5 ϑεγρὶϊ. ἄλιμα «57 πονηρία τοῦ. πιᾶγρ' Δ αἱ. πὶ. τὸ 
στα] τα σιτια τς). ἄτιμοι) ατομοι ττο, (137. ρήϊηο: ἀείῃάε 
οσετ. αἴ ἰπ ἘΔ.) 130, 147. ατονοι Δόο. ἄτιμοι δὲ} ἄτιμοί τε ΑἸεχ. 
κριὶ τοιφαυλισμένοι] εἰ Λιδγεῶ! Ψεῖ, {ζτι.΄ ἐνδεεῖς πάντος ἀγαϑε)} 
μαθεῖ πάντος ἰῃ οματαές. πλποιβ Αἰεχ. οἷ καὶ] τγ. σορ. καὶ 

τού, 1ς7» τόο, τότ, 248, 250, 2:2, 254. (οπιρὶ. Αἰεχ. - 

ν. κλίπῆα!] κλεπῆαις 138. 
ΝΙ. ὯΩν οἱ οἶκοι] ὧν ὁ οἰκος 24:4. ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν] τρω- 

γλαι 'σεῖρων ἡσαν ᾿ς. τρῶγλαι] σπίλεα (Ώς) τοῦ. πιᾶγρ. 80 8ἱ. 
ῖ. ττετρὼν] Ρεδοπιΐτι. τῶν Αἰεχ. ὦ 

ἐμασσῶντο) ἐμᾶσωντο 1], - 

ωδοποιησεν 137, 138, 139) 147. 147, 160, τότ, 248, 450, 22, 2ς3, 
2545) 25ξ) 26, 4ς7. (οπιρί. ΑἸάΔ, τρίξες] τρίβοις 4 ς7. 

΄ ΧΙΠ]. ἰἐξίϑυσαν] και εἐξιδυσε ςς. 

147, 187, 160, τότ, 248, 40, 4ς1, 8ς2, 254, 28, 256, 25), 2.90. 
Οοπιρὶ. ΑΔ. ἐξίδυσαν γὰρ] ἐπνὶ Ν εἰ. 121. μα τὴν ςολήν) με 
τὴν φολὴν μὲ 23. ΑἸεχ. βίλεσιν αὐτα} βέλεσιν γαρ αντα 43. εἰ 74- 
εἶς (εὶς Ν ει. 1Δι. κατηχόντισέ με] κατεχοντῆσεν με ξς. 

ΧΙΝ. Κέχρπται δὲ] α δὲ 11, ςς, 1ς 7, 449, 24. Χέχρητε δὲ 13. 
κεχρῆνται δὲ αςό. αδωβε ο νιὸ δ οῖ. ἴδῖ. μοι] μοῦ Οοπιρί. ὡς 
βέλεται}) ὡς εδπλετο 231. Αἰεχ. τυέφυρμαι!) σέφυρμε 23. ἱποοΐμιπε 
ΔΜ" Νεῖ, 1,Ἅῖ. 

ἐξεδυσε το, 137, 138, 139,. 

΄“ {! ἐ 

ἼῚΤ 
ἊΣ 



. 

τ-- 
ι ᾿ 

᾿ δά βη. ςοπ).] μαδεῖ Ὁ χα Αἰεχ. α Ν εῖ, 1,8ϊ. 

Ι  8Β. 

λεται, ἐν ὀδύναις πσέφυρμαι. 
ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

Ἐπιςρέφονταί, μου αἱ ὀδύγαι, ὄχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα, 

καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μα. Καὶ νῦν ἐπ’ ἐμὲ ἐχχυϑήσεται ἡ ψυχῇ μδ, ἔχϑσι δέ με ἡμέραι 
ὀδυνῶν. Νυχτὶ δέ μα τὰ ὁςᾷ συγχέχυται, τὰ δὲ νευρά μα διαλέλυται. 
λάξετό μου τῆς φολῆς, ὥσπερ τὸ περιςόμιον τϑ χιτωνός μου Βεριέσχε με. 

Ἔν πολλῇ ἰσχύϊ ἐπε- 

πηλῷ, ἐν γῆ χαὶ σποδῷ μου ἡ μερίς. Κέχραγα δὲ πρὸς σὲ χαὶ οὐχ ἀχδεις μου, ἔςησαν δὲ χαὶ 

χατενγόησάν με. 
2 9382 ᾿ . » 22ς ζ΄ »Ν Ζ 
ἐν ὀδύναις, καὶ ἀπέῤῥιψάς με ἀπὸ σωτηρίας. 

ἥσει μοι τᾶτο. 

᾿Επέξησαν δέ μοι ἀνελεημόνως, χειρὶ χραταιᾷ με ἐμαςίγωσας.᾿ 
ἣν ΠΝ φῷ ΄ 7 3 

Οἶδα γὰρ ὅτι ϑάνατός με ἐχτρίψει, οἰχία γὰρ 
᾿- “᾿Ψᾶῳ.- ».νΝ ΚΜ “΄ 2 Ν ΄ ἃ , ε “7 δ 

παντὶ ϑχητῷ γῆ. Εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι, ἢ δεηθείς γε ἑτέρα, καὶ ποι- 
Ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔχλαυσα, ἐςέναξα ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀγάγχαις. ᾿Εγὼ δὲ 

Ἕταξας δέ με 

ἐπέχων ἀγαθοῖς, ἰδὲ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι χαχῶν. Ἢ χοιλία μου ἐξέζεσε χαὶ οὐ σιω- 
πήσεται, προέφθασάν με ἡμέραι πττωχείας. 
σίᾳ χεχραγώς. : 

γάλως, τὰ δὲ ὁςὰ βου ἀπὸ χαύματος. 

χλαυσμὸν ἐμοΐ, 

᾿Αδελφὸς γέγονα. σειρήνων, ἑταῖρος δὲ ςρεϑῶν. 
Στέγων πεπύρευμαι ἄνευ φιμδ, ἔςηχα δὲ ἐν ἐχχλη- 

Τὸ δὲ δέρμα με ἐσχότωται μὲ- 

ΔΙΑΘΗΚΗΝ ἐϑέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, χαὶ οὐ συνήσω ἐπὶ πταρϑένον. Καὶ τί ἐμέρισεν ὁ 

ΧΡ. ᾿ἘἘπιςρίφονται] επιςρεφονται δὲ 23) τοῦ, το, 137, 138, 139, 

᾿ 147. 167) τύο, τότ, 248, 2.0, (2, 253, 2.4) ςς, 2.6, 2.7, 4ς0. 
Ὁ ὐουνρὶῖ. (ΑἸεχ. οὐπὶ δὲ ἱηῖετ υποο5.) Ἐπιςρ. μξδ αἱ ὀδύναι εἰ ἐἐδ- 

γαμίμγ ἀοίογες “εἰ. Νεῖ. 141, μα αἱ ὀδύναι] μοι αἱ οδυναι ττο, 137) 
138, 130) 1479 τότ, 291» 28 ς, 4.6, 2ς9, 26ο. ΑΪοχ. ὄχετο] 01- 

χέται Δς7. ἢ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα] κα 249ς.. καὶ ὥσπερ νέφος} 
λα χῶι 249. ἡ σωτηρία μου] “- ταρηλϑνεν 23,24. (ΑἸεχ. ἴδ )) 

ΧΥΙ. θεῖ ὧδ καὶ 548. Καὶ νῦν-ψυχή μου] μαθεὶ {0 κκὲ 
ΑἸεχ. ᾿ ἐκχυϑήσεται] συγχειται (πιᾶγρ.) τότ, 248. ἔχπσι) ἐχε- 
σαι46ι. ἔχεσι δέ με] ἐχεσι δὲ μα 2 τό. 

ΧΥΠΙ. Ηδθεῖ ἢ κΚ 248. Νυκτὶ] νυχτες {Π|,23. νυκτὸς ΑἸοχ. 
μου τὸ ὀςὰ] τὰ ογα μου 16ο, τότ, 248. 2λ0, 2:0, 2.2, 244. Οοπριί. 
᾿μβλόι. . μου τὼ ὀγὰ συγκέχ. οἵα νιεα εοηγγαέδα μιπὶ, Ν εἰ. 1Δῖ. 

συγκέχυται) συνεϑλασαν 23. Αἴεχ. συγκέκαυται ςς) τού, 110) 1379 

ει 1389). 130, 147», 157» τόο, τότ, 248, 240, 20, 251, 4ς2, 2ς4,2ςξ, 
ας6, 257.) 2.9, 260, 26:1. (οιηρί, ΑἸά. τὰ δὲ νεῦρα] και τὰ νευραι 
423. ΑΙεχ. ' : 
ΧΨΠΠ. Ηδῦεῖ ὮΡ κα 248. Ἐν πολλῃ] εν 23. ὥσπερ τὸ ὅτε. 

τὸ χιτῶνός με] τε ιμα- 
τὴ μὲ τὸ, 137, 138, 139) 147, 2ξ1,)ῶςς, 2.6, ς7ς (2 ς9. υἱ νἱάείι) 
26ο. τεριέσχε με) περιέσχον με21γ1τόι, “4 ΤΡ με 2ς7. 

ΧΙΣ, Ἥνγησαι) ηγητε 23. ἥγηται 147, Ασα. Χ Ἔγπαι 
δέ με] “Ἐδίνιαυὶ πιε ει. 1,1. καὶ σποδῷ] καὶ εν νῶν 4.0. με 
ἢ μερίς} ἡ μερὶς μου 23, 110, 249. ΓΑΪΕχ. 

ΧΧ. Κέχραγα δὲ] ἐκεκραξα δὲ 2). καὶ ἐκ ἀκάεις μα} θεῖ 
ζυῦ αὶ 248. εἰ πο μα ὶ νιε : Ν εἴ. 1,3ϊ. κέδεις μ5] εἰσάχδεις μα 

23», 110» 1379 138, 130») 1479 1577) 240, 2ζ0,4ς1,)252,) 23,2 ς4γ2ςς; 
τό, 2ς7,) 259, 26ο. ΑἸά. Αἷεχ. εἰσακουσεις μου ςς. ἄκδεις μὲ 
Οοπιρ. ἔρησαν δὲ] α δὲ 1Π|, ς ς, τού, 110, 137, 138, 130) 147» 
187), 160, τότ,» 249, 20, 2:51) 2:2, 254, 2ς 5) 256, 2:7) 2.9, 26ο. 

Οὐοπιρὶ. ἔγησα Αἰεχ. ἔρησαν δὲ ὅτο. δὰ βη. οοπ,.} μαῦδεῖ Ὁ κκὰ 

ΑἸεχ. καϊενόησάν με] καἸενοησαν μοι {Π1|,23. κατενόησάς με ΑἸεχ. 
ΧΧΙ. ᾿Επίξησαν) ἀπεδησαν 1Π. ἐπεβης ςς, τού, 138,15}, 161» 

249, 2350, 2ς1, 2529) 2.3, 25, 2:7, 259, 261. (οπιρί. ἐπέξησας 
ΑΙεχ. Ἐπέδησαν---ἀνελεημόνως) “ρρτεβως ἐς πε πε πε ετίοοτάϊα ; 
ψει. 1,21. δέμοι) δὲ με 1479,1ς7. 39. 
νες 1Π|, 23, 147,3 τό. χερὶ] ΡΓατηΐτ, ὡς ΑἸεχ. χειρὶ δὲ ΟἸνγίοξ. 
ΥἹ. 271. χερὶ κραταιᾷ με] ὡς χειρι μὲ χραταιᾳ, 23. με ἱμαςί- 
γωσας}] μου ἐμαςίγωσάς ΟἸηγίοί 1. οἷ. ἐμαςίγωσας} ἐμαςηγωσαν 
14).. Ἐμᾶρηγωξα; 22. εἐμαςιγωσαν 2:6. 
ΧΧΙ. Ἔταξας δέ με] ταξας δὲ μοι τότ, 48. Οοπηρὶ. δέ με ἐν 

ὀδύναις] μαδδεῖ ΠΡ Ἂς 248. καὶ ἀπε ψας. σε  μ}] μαθεῖ {00 κζ 
ΑἸεχ. ἀκπέῤῥιψας με] απεριψας δὲ με 43. ἐπίῤῥιψάς με ΑἸά. 

ΧΧΠΙ. Οἵδα γὰρ] οιὃ αρ 23. Α γάρῶ2ξι. ὅτι ϑαάνατος] οτι 

ὁ ϑανατος 2ς3. με ἐκτρίψει] με εχτρίδει 110, 137}}1 39, 147, 352, 
“6, 26ο. Αἰά. « οἰκία. γὰρ] οἰκεια γαρτιο. πτοαντὶ ϑνητῷ γῆ 
γὴ ταντι ϑνητῳ 23. Αἰεχ ϑνητῷ] 249. 

ΧΧΙν. Εἰ γὰρ ὄφελον] εἰ γαρ ὠφελον τόο. δυναίμην δυνεμην 
43. -Ἐ κατελθεῖν τού. πιᾶγρ. δ αἱ. π). ἐμαυτ. χειρώσ.] »ς ἐκπίογβεετε 

΄ 

ἰδὲ] ργαυγίτ. καὶ 23,2 4. Αἴεχ. . 

ἀνελεημόνως ἀνελεημο-. 

ἃ 

νει. 121. χριρώσασϑαι] διαχειρωσασϑαι (τοῦ. πιᾶγρ,. δ αἱ. π). φο- 
γευσας) 137. 138, 1307) 1479) 161) 248, 20, 4ς2, 4ς3, 2ςς) 246, 2ς}, 

26ο, 26:. . Οομηρὶ. ΑΙά. ἜΕΘΗΚΟΟΜ θαι (1το. οοτ. πὶ. Τδουῃάα) 
4ς:. ἢ διηϑεὶς ὅτε. δὰ ἤη. οοπι.} ἀμ τοραγό αἰίμν τ Καοογει πεϊδὲ 

ἦος. Νεῖ. 121. δεηϑείς γε] διηϑηναι 43. ΑἸεχοικ δεηϑηναι με χ4ό.. 
λγεως). καὶ ποιήσει μοι] α καὶ 119, 147) 416. 
᾿ΧΧΥΝ, Ἐγὼ δὲ} α δὲ Ομιγίοῦ. 1.498. Ἐγὼ δ -δλαυσα] 

ἐγὼ ἔκλαυσα ἐπὶ τααντὶ ϑλιξομένῳ ΒΑΠ]. Μ, ἰϊ. 2.6. ἀϑυνάτῳ] δὺ- 
γνώτω 21. ἐςίναξζα] ἐςεναξα δὲ 11], ςς, τού, τ1ο, 137, 1389 130, 147), 

τόο, τότ, 248, 249, 20, 4ς1, 252, αςς, 2.6, 2ςγ, 28, 2.0, 260. 
Οομρὶ. Εὐήεῦ. Πεη;. Ἐνδῃξ. Ρ.- 1ς. καὶ ἐρεναξα 43, Αἰεχ. . Ομιγίοῇ. 
1.ς. (ΟΚ, νῇ. 199,386.) ἐν ἀνάγκαις] ἐν αναΐκες 43. ἐν ἀνάγκη ΑἸεχ. " 

ΧΧΨΡῚ. Ἐγὼ δὲ] α δὲ ςς, τού, 110, 137» 138), 130, 147, τῦο, 161; 
248, 2.0, 2ς1, 35, 254) 2ςξ, ας, 4:7). (αςο. υἱ νἱάεϊυγ) Οοιαρί. ἡ 
α1ς). Ἐγὼ δὲ ἐπέχων] καὶ ἐπεχον εγὼ 41... 
ἐγὼ ἐπέσχον 261. καὶ ἐπέχων ἐγὼ ΑἸεχ. Ἐγὼ δὲ ἐπέχ.. ἀγαϑ.} 
Ἐρο δοπα ργαβοίαδαν; Δεῖ. 1,Δϊ. ἐπέχων] ἔπεσον ἼΩ ᾿ἐπεχω 
4ς). ἀπέχων ΑΙά. ἀγαθοῖς] Ρταετηΐιτ, ἐν 23. (Ἰπἴοσ ποῦς ΑἸεχ.) 

ἡμέραι κακῶν] ἡμέρα κακῶν ξ(.. 
ΧΧΝΊΙ. Ἠδῦεὶ ἰδ κα 248. ΑἰΙεχ. ἯἩ κοιλία μα] ἡ ; καρδία με 

68. ΑΙά. ἐξέζεσε) ἐξεζισαν «ς6, δεῖ 8 (οάϊοες δεγρὶ. καὶ ἐ] 
α και ξς. τροίφϑασαν) παρίφϑησαν ΑΙά. τπροΐφϑασάν με] 
τροεφϑασαν δὲ με 23,254. (ΑἸεχ. οὐπι δὲ ἰῃΐες τποο8.) αἼωχεία.} 
Ἰωχιας 23. ᾿ 

ΧΧΝΊΠ. πεπόρευμα!ι] τοορεὺ μα 248. Οοαρ. ἄνευ δι] 
ἀνευφημδν ςς. ἄνευ ϑυμα Οομρὶ. ᾿ΑΙδχ. ἡ βἔκε Δεπείο Ν εἰ. 121. ἴςη- 
κα δὲ], δὲ 2ςι. 

Ἥγησαι δέ με ἶσα 

ἐγὼ ἐπισχὼν 249. 

20. 

“8. ; Ἴ 

29. 30. 

᾿Απέδη δὲ εἰς πένθος μου ἡ χιϑάρα, ὁ δὲ ψαλμός μὲ εἰς 31. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΧΙ. 

Ι. 2. 

ι Ὅτ τὰ 

ὃ “Κ- 

15 

ἶ 
ν 

ν᾿ ᾿ 

} ν ᾿ 
᾽ 

Ι 

ΧΧΙΧ, ᾿Αδελφὸς] -Κ δὲ ττὸ, 137,. 130, 147, 2:6, ,Δόο. γέγονα) 
γέγονα δὲ ΑΙά,. σειρήνων] σιρηνων 23. Λγεπατηνι Νεῖ. 18ι. ἑταῖρος, 
δὲ] ἐτερος δὲ 53, ςς. ςρεϑὼν] ,)απείϊϊαγωπι βγιμλίοκεη. Ὗ εἴ, 1.21. 
ΧΧΧ. Τὸ δὲ] α δὲ 23, ς ς, τού, 147,1: 79, τότ, 249» 2:0, 251) 257) ᾿ 

2:9. Οομρί. μαδεῖ δὲ ἰπῖες Ὀποοβ Αἰεχ. ἐσκότωται]) μεμελανωται 
23. Αἰεχ. εἐσκοτωτε ζᾶ. τῶ δὲ ὀᾶ μου] Ἔ συνεφρυγὴ τού, τ1ο; 

137,.138, 130, 147, 4ς0,2.ς1,243, 24,2 5,416, 27, (8, 549,360, " 
αόι.. “Ἐ συνεφραγῆ 248. πιᾶτρ. τὰ δὲ ὁςὰ συνεφρύγη ΑΙΔά. ἀπὸ 
χαύματος]) συνεφρυγὴ 23) 340. (Αἰεχ. Ὁ "Κ) ἀμεϑν απὸ 

καυμᾶτος 1{7. 
ΧΧΧΙ, Ἡδλθεῖ Ππιῦ "Κα 248. 

ἐπεδη δὲ αζι. πδθεῖ δὲ ἰῃ οΠαγαέζ. πιΐηογε ΑἸΪςχ. 
ϑάρα] Ὦξεγψα ὁ ἐπ ἰμέζεπι οἰδαγα πιεα Υ εἰ. 11. πτοίνϑος] παϑος ςς, 

68, τόο, (2 ςο. πιᾶγρ. ῥγατη 0 δὲπ. γρ.) 4.2. μὲ ἢ χιϑάρα] ἢ χι- 
ϑαρα με 23, 249. Αἰεχ. Αμε1ς). εἰς κλαυϑμὸν) ἐκ κλαυϑμε. 

᾿Απέδη δ1] αδε)3, τότ, 2ς7. Ποπιρὶ. 
᾿Απέδη δὲ---ἢ κι-. 

ςς.- εἰς κλαυϑ. ἐμοί] ἵκ βείμνι. Ν εῖ, 1Δ1. κλαυϑμὸν) ψαλμον 
68. ἐμοί ] μδδεῖ ἱπίεσ υποος ΑἸεσχ Ὁ. ., ἢ]. . , 

1. Διαϑήκην] - δὲτόο. δΔιαϑήκχην ὅζο. δὰ ἔπ. οοπι. 3.] μεδεῖ 
(δ Χαὰ ΑΙεχ. διαθήκην ὅζο. υἵψυς δὰ ἔπ. 4.1 μαρεὶ Ὁ »ξ 248. 
ἰϑέμην) διεϑέμην ΟΠ γος, νἱῖ, 2486. 
σαι ΟὨγγίοΙξ, 1. εἶτ. καὶ οὐ συνῆκεν 8 Οοάϊοε8 ϑεῖρὶ, ἐπὶ παρ-Ἅ 

λιν» ’ Ά .ο“ 

χαὶ οὐ συνήσω) μὴ κατανοῆ- 

ἀ-τν 

ΦΡΙΥΣ 

" 



Ι ὦ 

ΚῆΦ. ΧΧΧΙ͂. 

3. Θεὸς ἄνωθεν, χαὶ χληρονομία κανᾶ ἐξ ὑψίςων ; Οὐαὶ, ἀπώλεια τῷ ἀδίχῳ, χαὶ ἀπαλλοτρίωσις᾽ 
4 

. ἴδοι: 

7 

8. 9. 

1οΟ 

11. 

12. 13. 

4. 

15 

16. 

17 

18. 

ΞΞ ἢ 

- . 

ὡςς, αἰό, ζΦόο. καὶ ἃ λλοτρίωσις (86) 147. 

, ἴῃῖοῦ υπο08) Αἷεχ. 
'σπὲὶ ' οὐ εάϊ Ἰαπια: εἴμε ; Ν' εἴ. 1,Αἴ. 

.43. εἰ δὲ καὶ εγκαϑέετος τόο, τό1, 248, 2ς1) 253, 230. (ΑἸεχ. οὐπὶ 

Β. 

δῷ »᾿ πο ᾽ 5) ιν ϑ ν" ἑν ε “ 7 Ν ΄ , 2 ΄ 
τοῖς ποιδσιν ἀνομίαν. Οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν με, χαὶ πσάντα τὰ διαξήματά με ἐξαριϑμήσε-. 

ται; Εἰ δὲ ἥμην “πεπορευμένος μετὰ γελοιαςὼν, εἰ δὲ χαὶ ἐσπόδασεν ὁ πές μδ εἰς δόλον" Ἕςας-. 
μαι γὰρ ἐν ζυγῷ δικαίῳ, οἶδε δὲ ὁ Κύριος τὴν ἀχαχίαν με" Εἰ ἐξέχλινεν ὁ σᾶς μου ἐχ τῆς ὁδᾷ, 
εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηχολόϑησεν ἡ χαρδία μου, εἰ δὲ χαὶ ταῖς χερσί μου ἡψάμην δώρων, 

Σπείραιμι ἄρα χαὶ ἄλλοι φάγοισαν, ἄῤῥιζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς. Εἰ ἐξηχολόϑησεν ἡ χαρδία 

μξ γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρε, εἰ χαὶ ἐγχάϑετος ἐγενόμην ἐπὶ ϑύραις αὐτῆς, ᾿Αρέσαι ἄρα χαὶ ἡ γυνή 
μδ ἑτέρῳ, τὰ δὲ νήπιά μα ταπεινων εἴη. Θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος, τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυ--. 

γαῖχα. Πῦρ γάρ ἐςι χαιόμενον ἐπὶ ππάντων τῶν μερῶν, δδ᾽ ἂν ἐπέλϑη ἐχ ῥιζῶν ἀχώλεσεν. Εἰ 
δὲ χαὶ ἐφαύλισα. ἀρίμα ϑεράποντός μ8 ἢ ϑεραπαίνης, χρινομένων. αὐτῶν πρὸς μέ, Τί γὰρ ποιήσω 

ἐὰν ἑτασίν μου ποιῆται ὁ Κύριος; ἐὰν δὲ χαὶ ἐπισχοπῆν ν, τίναν ἀπύχρισιν ποιήσομαι ; ; Πότερον 
ὃχ ὡς χαὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαςεὶ; χαὶ ἐκεῖνοι γεγόνασι: γεγύναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ χοιλίᾳ. ᾿Αδύ-- 

γατοι δὲ χρείαν ἤν ποτε εἶχον οὐχ ἀπέτυχον, χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐχ ἐξέτηξα. Εἰ δὲ χαὶ 

τὸν ψωμόν μα ἔφαγον μόγος, χαὶ ὄχ! ὀρφανῷ μετέδωχα- “Ὅτι ἐκ νεότητός μ8 ἐξέτρεφον ὡς σα- 

; 

ϑένον] ἐπὶ παρθένων 1Π. ετι σαρϑένον ςς. κλεπι τς). ἔκπι ταρ- 

ϑενὼ τότ, 448, 50. Οοπιρὶ. εἰς ταρϑένον ΟΠ γγίοξ. ἰος. εἶς. (ΟΓ. 
χὶ!. 346.)  Ἤ 

1. Καὶ τί] καὶ ετι 68, 453. Αἰά. καὶ ἔτὴ 254. 
9εν] Εἰ φια οὶ ραν: αἰία δεὶ ἀρίνρεν ψει. 1,λϊ. . 

ρισεν 1Π|,23. ἐμέρισεν) ἐμάτρησεν (Π0) 1.47. 
9εν] ἐπανωϑὲν τού, 138, 157) 2ς1. 
448, 2.2, 2 ζ3,) 254, 25 5) 257, 258, 259, 26ο. Οουπιρί. αποϑανωμεν 
130, 147. 2:6. Αἰά. ἐξ ὑψιξων] εξ ὑψιςε 1Π|, 335. εὐπεθι Ἐκ 

1Π. Οὐαὶ] και καὶ 23» 249, 2.4. καὶ 147. 
ΠΟΥ ὉΠΟΟΒ) Αἴεχ. τῷ ἀδίκῳ) τῶ υψιςω ςς. καὶ ἀπαλλοτρίω- 

σις} καὶ απαλλοτριώσεις 23. απαλλωτριωσεῖις (ἀυδ. δὴ απολλοτριω- 

σεις) ςζ. και αλλοτριωσις τού, τὸ, 137) 138, 139) 16ο, 251, 
ἀνομίαν] ρεατρϊτ. 

Καὶ τί--ἄνω- 

τί ἐμέρισεν] ἐπεμε- 
ἐμετρισεναςό. ἄνω- 

τὴν 2.8. 
ΙΝ. ἐξαριϑμήσεται) εξαριϑμηϑησεται ΠῚ. 

τότ, 248, αότ. (οτηρὶ. εἰϊπωπιεγανὶ! ἢ Ν εῖ. 1,λϊ. 
Υν. Εἰ δὲ --γελοιαρῶν] δὶ ἑπες σμπε ἰνγιγίδι, Ψεῖ. 1κι. Εἰ δὲ 

ἤμην] εἶγε ἤμην ΑΙεχ. εἰ ἤμην Ομιγίοίε ν. 4.30. (ἰ δὲ καὶ ἤμην χίὶϊ, 
446.) Ἑ! δὲ ἤμην--δικαίῳ ἷπ σοι. ἴδ4.} Εἰ δὲ καὶ μετὰ γελοιαςῶν 

ἐπορεύϑην ποτέ: ἱςάμην γὰρ ἐν ζυγῷ δικαίῳ. Οοηδίε, Αροῇ. 110. ἱϊ, ο. 
6ι. ἥμην) ἥμη (Πς) 14). εἰ δὲ 5 “7 α δὲ 249. καὶ ἐσπέδα- 

σεν} και ἐσπαδακεν τόο, 448, 252. Οοπιρὶ. ὁ τᾶς μου] ὃ νες μου 
᾿ 157. ὁ πτός με εἰς δόλον] εἰς δολον ὁ τᾶς με 23. ΑἸΪεχ. 
ΝΙ. Ἕραμαι γὰρ} ἰξαμαι γαρ τού; 2Ζ6:. ιξα με γαρ 347. ΑΙεχ. 

ἵγαμαι δὲ Ἐαπίεν. Πεπι. Ενδης. Ρ. τς. ἝἭραμαι γὰρ ἐν φυγῷ δι- 
καίῳ] “ἄρρεπααι νιε ἐπ βαίετα σφωίδενια : Ν εῖ, 1,Αῖ.᾿ οἶδε δὲ] εἰδὲ δὲ 

τού, τὸ, 137» 139, 147. 167) (161. εὰ Πιργὰ ποιρτυγ οἱ) 2ξ1, 26. 

Οομηρί. ἰδὲ δὲ 138. (δὲ δε240,4ςς. εἶδεν ΑΙ4. μαδεῖ δὲ ἴῃ οἰπαταᾶ, 
πιίποιε ΑΙεχ. οἶδε δὲ ὁ Κύριος} εἰδὲν ὁ Κυριος τόο. 

κίαν μου] τὴν αδικιαν με τού, 248. Οοπιρὶ. 
ΨΙΙ]. ἐκ τῆς ὁδ} απο τῆς οδε αὐτὰ 23. (ΑἸεχ. οὐ αὐτῷ ἰηΐος 

Ὁποο5.} Ἔς αυτὰ 249, 2:4. τῷ ὀφϑαλμῳ] -Ὁ Ὲ μου 23) τόο, 2Κ4. 
ΑΙεχ. τῷ ὀφϑαλμῷ ἐπηκολώϑησεν] ἐπηκολεϑησε τῳ οφϑαλμῳ μον 
540. ἐπηκολόϑησεν] ἐπικολεϑησεν 232. ἢ καρδία μου] α 26όι. 
εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσί μου] καὶ εἰ ἐν ταῖς χερσὶν μου 23. ΑἸεχ. δώ- 
ρων] δωρον (ου)πι ὦ ἔαργα Ἰΐῃ. ἃ τη. τες.) ιόι. 

ΨΠΠ. Σπείραιμι} σπιρεμι 543. σπείροιμι ΑΙεχ. Σπείρ. ἄρα] 
ϑέγαπι Ψεῖ. 1.21. καὶ ἄλλοι φάγοισα»} εἰ αἰ ας: νιεος φάη: 
0:4. φάγοισαν] φαγονται 111,43. φάγοιεν Ἐυΐεῦ.]. ς.. ἄῤῥιζος 

ἐξαριϑμησει τοῦ, 

4 ι} 

τὴν αχᾶ" 

ἐς δὲ] ἀριζος δὲ 11, τιο, τς7, τόο, 250, 4ς1, 254,2 ς3, 254, 2ςς. ΑἸά. 
ἄῤῥιξ. δὲ γεν. ἐπὶ γῆς} 549. ἐπὶ γῆς] ἐπὶ τῆς γης 43. ἀπὸ γης ἃ 7. 

ΙΧ. Εἰ ἐξηκολέϑ.} ἡ δὲ καὶ εξηκολιϑ. ςς. εἰ δὲ καὶ εἐξηκολεϑ. 

τού, 110, 137, 138, 139») 147. 1όο, τότ, 2499 2ζ0, ἃς, 4ς35 28, 
“τό, 2ς9, 26ο. Αἰά. εἰ δὲ ἐξηκολεϑ.. τότ,248,2 ς2, 2 54, 2:7. ΟΟμΡΙ. 
Εἰ ἐξηκολέϑησεν-- ἀνδρὸς ἑτέρου] εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφϑαλμῷ ἐπηκολώϑησεν 
ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου Ἑυϊεῦ. 1. εἶς, γυναικὶ ἀνδρὸς 

ἑτέρα) "πω εγες Νοῖ. 1,Δῖ. ἀνδρὸς ἑτέρου] ἀνδρὸς ἑταίρα (ουπὶ ἀνδρὸς 

δὲ ἰμῖος ᾿ποος.) 

Ψψο:ε. 1Π. 

ἐγκάϑετος ἐγενόμην] ἐνηδρευσα 2 ς7. τηᾶγῃ. 

ἀπανωθσθὲν τὸ, 137) τύο, τότ, 

᾿ ,ἀ,. ἄσει δεῦρ, 

ἐχὶ χαὶ (ουπὶ χαὶ: ((βοραΐει. Τὶ εἴ, 1.21. 

εἰ καὶ ἄς. δὰ. ἔπη. Τοπ).} αὶ ΟἸυγίοίξ. Ϊ, εἶτ. ᾿ 
εἰ καὶ ἐγκάϑ.] εἰ δὲ καὶ ἐνκαϑ... 

Χ. ᾿Αρέσα!} ἀλέσαι Αἰεχ. Ῥίαεεαι νει. 1.ι. 
ΑΙεχ. ργαπιτς, ἀνδρὶ ΑΙά. 
(οἵϊ. 1. οἶς. 

ΧΙ. Θυμὸς γὰρ] -Κ ἐριν 2.0. 
ἀκατάσχετος] αχαϑέκτος 21. Αἴοχ. 
ἀνδρὸς] αὐτῆς Ομ γίοί. 1. εἶς. 

ΧΙ]. ἐπὶ τάντων] ἐκ πάντων ΠῚ, 23, 55: τῶν μερῶν} των ΓΞ 

τοό, 248, 440,46:. (οπιρί. τῶν ἡμερῶν ΑἸά, ΑΙεχ. - αὐτῷ το Οο- 
δὲ᾽ ὧν δε. δὰ ἔπ. οοπι.] φωοομησιε ἱπέγανετγὶν, ταήϊϊοίμας 

ἐπέλϑη) ἐπελϑοι 130, 147) 2.6. (οπρί. 
ϑῃ (26ο. υἱὲ νἱἀείιγ) Ζό:. εἰσέλθη Ευΐεῦ. 1. οἰ, 
λεσαι 2ςό. 

ΧΙ]. Εἰ δὲ καὶ] εἰ γὰρ οινγῶῇ. 1. 497. 
εἰ ἐφαύλν 4 Οοάϊςες ϑεΐρίῖὶ. ἐφαύλισα] ἀφρῥεαὶ Με ει. 1,3ϊ. κρίμα} 

ρημα τοῦ, τόο, 249, 261. ϑιεράποντός μου] κα μου ΟΠ ιγίοίξ. 1. εἶς. 
ἣ ϑεραπαίνης] Ἔ μὲ 2όι. ἱηδῖ, Ερ. δὰ Απὔοςμ. δ. τό. πρὸς μὲ] 
πρὸς ἐμὲ ΑἸεχ. ΕἸΈΡ. Ι. οἷξ, 

. ΧΙΝ, Τί γῶρτ-ὁ ὁ Κύριος] α Ουπὶ ἰπἰειτηδ. 23. 
φασιν μου τόο. ἐπίσκεψιν με Ομιγίοῖ. 1. οἴ. ποιῆται] ποιησεται 
ξξ9 1379 138, 1320) 161,248, 261. (οῃρί. τοοιησηται τού, 110. 147, 

127, 1όο» 249, 2ζ0, 2ς3,) 2ζ4) 2Κ 3) 239) 26ο. τοιησὴ 22. ΑἸεχ. 

Ομιγίο. 1. οἶς, ποιησειται ατό. ποιῆται ὁ Κύριος] ὃ Κύριος σοι- 
ἥσηται Ἰχῃδῖ. . εἰ. ὁ ὁ Κύριος) α ὃ τού, 130, 147, 4:6,461. ὃ Θεὸς 

Ευϊεῦ. 1. εἰ, ἐὼν δὲ ὅκο. δὰ ἤη. οοπ).} κα Ευὐΐεῦ. ΟἸγίοί, 1. οἷς. (Οἵ, 
χῖ!. 345.) καὶ ἐπισκοπήν τινα, ἀπόκρισιν) καὶ ἐπισκοπὴν" τίνα ἀπο- 
κρίσιν 139, τόο, τότ, 4:6. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τοοιήσομαι] ποιησω 4 ς2.᾿ 

Χν. ὡς καὶ ἰγὸ λ καὶ 323, τοό, τις), 6ι. ΑΙεχ. Ευϊζεδ. Ομιγίοῦ. 
.. εἴ. ἐν γαρρὶ] ἐν σαρκὶ Ευΐοδ. 1. οἴ; καὶ ἐκεῖνοι] κὥκρινοι τ ς7, 
τόο, 250, 2:4. ὅτως κακεῖνοι Εἰήεῦ. 1. οἷ. καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασι] 
“ἐμ; ει. 1Δι.. γεγόνασι] ἐγένοντο ΟἸγίοίε, 1. οἶς, (ΟΓ. ν. 7. 
χὶϊ. 345.) γεγόναμεν δὲ] ἐγενόμεϑα δὲ ΟὨΒυγίοίξ. 1. οἰ. γεγόνα- 
μεν δὲ ὅτο. δὰ ἔπ. σοπ,.} α τότ, 248. Οοπιρὶ. εἰ Μμίνεας βαεϊμεν ἐκ 
φεκίγε ἢ Νεῖ. 1. 

ΧΥῚ. ᾿Αϑύνατοι δὲ---ὠπέτυχον] 7αβν»ἰς αμίόπε Αὶ φεϊδ ορας γπεΐ, 
ποι ἰεπεραυὶ; ἰοϊά., χρείαν---εἶχον] ἣν ποτε εἰχχὸν χριᾶν 23. ἔς, 
ἰῇ χρείαν, Αἰοχ. ἥν ποτε χρθίαν θέχον 250. εἴποτε εἶχον χρείαν 

ΟἸιγίο. ἱν. 634. ἥν ποτε εἶχον] ἣν ποτ᾽ εἶχον 2:2. ἣν τε εἶχον ΑἸά. 
χήρας δὲ] και χήρας 23. ΑΙεχ. κα δὲ Ευεῦ. Ῥεπ,). Ἐνδπρ. Ρ. τς. 

τὸν ὀφθαλμὸν] των οφϑαλμὼν “τό. οὐκ ἐξέτηξα] ἐκ εἰασα ὑπο τες 
νιᾶς ἐχτηχέσϑαι 548. πιᾶγγ. τοις δακρυσιν 249. ὃχ ἐξετηρα 2 ς3. 
εχ ἐξέκλινα 24. ἐκ ἔτηξα ΑΙεχ. πον ἐχεογμείαοί Ν εῖ. καῖ. 

ΧΥΠΙ. Εἰ δὲ καὶ ἅς. δά ἤπ. σοπι. (ᾳ. ] μαρεῖ (Ὁ 5,ὲ. 248. τὸν 
Ψωμόν μ]} ραπερα πισμρε Ν εἴ, 1.δϊ. καὶ ἐχὶ ὁρῷ. μετίδ.} εἰ ποι ἀεὶ 

ρωρὶϊο; Ἰθϊά. ὀρφανῷ μετέδωκα] μετέδωκα ὀρφανῷ ἐξ αὐτῷ (ουπὶ ἐξ 
αὐτὰ (Ὁ κζ ἴῃ οἤᾶγ. παΐη.) Αἰεχ. μετίδωκα] ἘΞ εξ αὐτὰ 23, ςς,) τού, 

110, 1377) 138, 130, 14791ς79 160, τότ, 248, 249, 2.0, 2ξ1»)2ζ2,,2ς 3; 
φεαγίωςς. (Ὁ ΧΑ) 26,2 ς7, 259, 26ο, 46:. Οὐομιρὶ. ΑἸά. Ευΐεβ. Ἰ. οἷξ, 

ΧΥΤΠΙ. Ὅτι ἐκ] καὶ ἐκ 1, 23, 249. Ὅτι ἐκ δζο. δὰ ἤη. 'ἰοοιλ.] 

α Εὐμεῦ. 1. οἶς. Ογη!!. Αἰοχ. νἱ. μαζί. ἴ: Ρ. 149. νεότητός μα] α μα 
2:0. ὡς τψατὴρ] εξ αρχης τοό. καὶ ἐκ γαςρὸς δο. δὰ ἔπ. οοπι.ᾧ 
μαδεῖ (Ὁ κξ ΑΙεχ μητρός μου] α μου τού, ττο, 137. 138, 130. 
1417). 1579) 1όο, 20, 2ξ1) 2ςς), “ςό, 260, 26:. 

κι 

ἑτέρῳ] ἄλλω 41. 
τὰ : δὲ νήπια μου ταπεινωθπθείη] α ΟἾγ- 

ὀργὴς] ἀνδρὸς ΟὨΒεγίοξ, Ι. εἶκ. 
τὸ μιᾶναι!) το μηαναι 161 

ἀπώλεσεν) απο- 

Εἰ δὲ καὶ ἐφαύλ.} 

ἴτασίν με] ἐκ- 

ατελ- 



Ϊ 
“- 

ὦμός μα ἀπὸ τῆς χλειδὸς, ὁ δὲ βραχίων με ἀπὸ τῇ ἀγχῶγος συντριξεΐῃ. 

ὯὯ Β. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 
τὴρ, χαὶ ἐχ γαςρὸς μητρός μὸῦ ὠδήγησα: Εἰ δὲ χαὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον, χαὶ οὐχ ἦμ- 

φίασα αὐτόν" ᾿Αδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με, ἀπὸ δὲ χαρᾶς ἀμνῶν με ἐϑερμάνϑησαν οἱ ὦμοι 

αὐτῶν: Εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα, πεποιϑδὼς ὅτι πολλή μοι βοήϑεια περίεςιν" ᾿Αποςαίη ἄρα ὁ 

Φύόδος γὰρ Κυρίξ συν-- 

ἔσχε με, ἀπὸ τῇ λήμματος αὐτὸ ὃχ ὑποίσω. Εἰ ἔταξα χρυσίον εἰς χἂν μου, εἰ δὲ χαὶ λίϑῳ 
“σζολυτελεῖ ἐπεποίϑησα, Εἰ δὲ χαὶ εὐφράνθην πολλΒ αλὅότου μοι γενομένου, εἰ δὲ χαὶ ἐπ᾽ ἄνα- 

ριϑ μήτοις ἐϑέμην χεῖρά μου" Ἢ οὐχ ὁρῶμεν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσχοντα ἐχλείποντα, σελήνην δὲ 

φϑίνασαν; οὐ γὰρ ἐπ αὐτοῖς ἐςί- Καὶ εἰ ἡπατήϑη λάϑρα ἡ χαρδία μου, εἰ δὲ χεῖρά μου ἐπι- 

ϑεὶς ἐπὶ ςύματί μδ ἐφίλησα' Καὶ τᾶτό μοι ἄρα ἀνομία ῇ μεγίςη λογισθείη, ὅτι ἐψευσάμην 
ἐγαντίον Κυρίε 1τ8 ὑψίς. Εἰ δὲ χαὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχϑρῶν μδ, χαὶ εἶπεν ἡ τ ἢ 

δία μου, Εὖγε" ᾿Αχάσαι ἄρα τὸ ἧς μ τὴν χατάραν μδ, ϑευλληδείην δὲ ἃ ἄρα ὑπὸ λαξ μ8 χαχά- 

Εἰ δὲ χαὶ πτολλάχις εἶπον αἱ ϑεράπαιναί με, Τίς ἄν δῴη ἡμῖν τῶν σαρχῶν αὐτῷ πλησ- μένος. 

ϑηναι; λίαν με χρης8 ὄντος' Ἔξω δὲ ἐχ ηὐλίζετο ξένος, ἡ δὲ ϑύρα με ππαντὶ ἐλϑόντι ἀνέῳχτο" 
Εἰ δὲ χαὶ ἁμαρτῶν ἀκδσίως ἔχρυψα τὴν ἁμαρτίαν με' Οὐ γὰρ διετράπην πτολυοχλίαν πλήϑες, 

ΧΙΧ. Εἰ δὲ καὶ] , δὲ καὶ ΟΒεγίοῖι. νἱ. 371. ὑπερεῖδον) ὑπερι- 
δὸν 1218, 2Ζςο. ΑΙεχ, Ομγγίοί. 1. οἷϊ. εἶδον Ευεῦ. 1. εἴ. καὶ οὐκ 
ἦμφ. αὐτόν] εἰ ποι ορεγαὶ; Ψεῖ. 1αῖ, ἠμφίασα)] ἡμφιασαμηὴν 23. 
ἡμφιεσα τοῦ, τότ, 448. Εὐυΐεῦ. Ογτῖ]!. ΑἸεχ. 1. οἷ. ὀαὐτόν] ἔχοντα 
τοιριδολλιον 23. κα 55», 1ού, 110, 137), 138, 130)», 1479, 1ς7) το, τόι, 
248, 249, 230, 2ς1,) 2529) 253) 23() 2ςς,) 3 6, 2ς9, 260, 46:. (οὨρ!. 

Αἰὰ. Αἰεχ. Εὐ(εδ. Ομγίοίε. Ογη!}}, ΑΙοχ. 1. οἱξ. 
ΧΧ, ᾿Αϑύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγ. με] α ΟΙγίο. 1. εἶτ, ηήννεοτηπε 

φεο Λ' ποι δεμοαίχεγωηὶ ναλὶ ἀμπιογὶ Νεῖ, 1,2. εὐλόγησαν με] ενλο- 

γῆν μὲ 23. ΑΙεχ. ηυλογῆσαν μοι τοό. ηυλογῆσαν μὲ 248, 2ς3. 
Οοπιρί. ἀπὸ δὲ κερᾶς]} α δὲ 25). μνῶν με] ἀρνων μα 23,138, 
4:1. Αἰεχ. ουέκηι ππεαγμα Νεῖ, 1Δῖ, ἐϑερμανϑησαν] ργαεπιῖτῖ. ἐκ 
Ομιγίοῖ. 1. ε΄. ἐϑερμάνϑ'. οἱ ὦμοι, αὐτῶν] οἱ μοι αὐΐων ἐϑερμαν- 

σᾶν 17. ᾿εαἰρῥαῦδι (μπε; Ν ει. Τ12ι. Ι οἱ ὦμοι αὐτῶν] α οἱ 4,23, 240. 
ΧΧΙ. Εἰ ἐπῆρα] εἰ δὲ και ἐπιρα 23. εἰ ; δὲ καὶ ἐπῃρα (ουπι δὲ καὶ 

“τα ὕη008) ΑἸΙεχ. ὀρφανῷ] ἐπ᾿ ορφανω 23. χιεῖρα] χειρας μου 
23. Ἔ μου 214. (Αἰεχ. 18 κέ ἴῃ ᾿ ἴῃ ομαγ, πιῆ) ὅτι τολ. μοι 

εὐ τ βοι βοηϑ. σολ. 2:0. φιία πεμίνεπι 6 σεδί αὐῥμοτγίμπε ΟΝ εἰ, 1.Δῖ. 
ψολλή μοι] α΄. ςς, τού, 110, 1379, 138, 139.) 147», τ6ο, 249, 252, 255) 
4:6, 257), 5.0. ΑἸά. σερίεςιν] τταρεςιν 23, 249, 357. ΑΙἴεχ. 

ΧΧΙΠ. ᾿Αποραίη ἄρα] αποςαιη γὰρ ςς. ὁ ὦμος---κλειδὸς] ἀπὸ 
τῆς κλιδὸς ὁ ὠμὸς μ8,.23. ἔς, ηἰῇ κλριδὸς, ΑΙεοχ. ἀπὸ τῆς κλειδὸς] 

Ἔ μὲ ς0.212. Οἰρίοῖ, Ἰ. οἷξ. ἀπὸ τὴς κληδος 128. α τῆς 2ς7. 4 

ἀμρυΐο πιεο ΝΜ εῖ. 141. βραχίων] βραχειων 34. ἀπὸ τοῦ αὐγκῶνος] 

Ἔ μου 43, 54» 1ού, 110, 137, 138,.130, 1479 147) τόο, τό:, 248, 
249, 2.0, 2ς1, 242, 4ς6, 26ο, 16τ. (οπιρὶ. ΑἸεχ. « εἐμδίίφ νιεο γεὶῖ, 

1,21. συντριβείη] συντριδη 110, 137, 139, 346. ΑἸ. 
, ΧΧΠῚΙ. Φόθδος γὰρ} α γὰρ 2ς9.. συνέσχε με} συνεισιχε μὲ 
(εχ οοττ. ἔυρι ᾿ΐη.) 549. συνεῖχίν μὲ ΑΙε. πὸ τὰ] ργρετλῖ, 

᾿ αὶ ΠΠ, 23) 5», 1ού, 13}, 138, 130) 1479 1579 160, τότ, 248, 240, 8ς 1) 
αςα, 2:3, 244,2 ςς, 46, 247, 461. Οοαιρὶ. Αἰεκ. ἀπὸ τὰ λήμ- 
ματος---χὰν με ἰη οοπι. {ε4.} μδθεῖ (Ὁ »κΚ 248. Αἰεχ' λήμματος] 

τὸ κέρδος. φρόνημα. κράτημα. δῶρον." ((ς) τού. πιᾶῖγ. λειμμιατος 137. 
ληματος 138... ἀπὸ τῷ λῆμ. αὐτῷ οὐχ ὑΒΌΚΩΙ εἰ ὦ βονάΐεγε δὐμ: ποι 
ωβιπεο. Ν εἰ. 1.2. 

ΧΧΙΨΝ. Εἰ ἔταξα---χὰν μου] εἰ ἘΠ χρυσίον ἰσχύν μϑυ 
Ομγίοῇ. ἴΐ, 409. χρυσίον) χρυσιῳ 5 ζ09. χρυσίον εἰς χὰν μου] 
χρυσίον εἰς πνεῦμα με Οὐοάεχ ὑπιις ϑεγρὶϊ. χρυσίον μα εἰς χϑν 4 Οὐ- 
ἀϊςες δεγρῖ. εἰς χἔν μὲ} ἰσχὺν μα τού, το, 137, 138, 130, 147» 

1ς7ν τότ, (248. πιγξ. αφοξιαν μου) 340, 2:0, 252, ςς, 4ζο, 260. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. κα μου τόο. ΟἨγγίοίε. νἱ]. 28ς. σχυὶ μου 257. 
ἰσχὺν μοι 261. γοῦμν πιζωπε; ει. [αἱ εἰ δὲ καὶ λίϑω] εἰ λίϑῳ 
Ομιγίοί. 1. οἶς, εἰ ἐπὶ λίϑῳ 3. Οοὐϊςεβ δεγρὶϊ. 

ΧΧΥΝ. καὶ εὐφράνθην] και! πυφραγϑὴν 17, 1όο, τότ, 248, 2 0, 
4.3, 254, 237, 448. Οοιορὶ. Ευΐδ. 1. εἴ, τολλὰ] 23. μοι 
γενομένου) με γενομένου 11, ςς. {Γ. 23. ΑἸεχ. ΟἸιγίοῖι. 1. οἴ, εἰ δὲ 
χαὶ ἐπ᾽) χαὶ εἰ 23. . δὲ τς7, τόο, 252. καὶ εἰ ἐπ’ ΑἸεχ. 

ΧΧΥῚ. Ἢ ἐχ] ἢ εχ! το. ..π.3249. Ἢ ἐχ ὁρῶμεν] καὶ ὁρῶ 
μὲν Ομυγίοε. ἢ, 410. ὁρῶμεν] ὡρωμεν 138. ὁρῷ μὲν (οπηρὶ. Αἴεχ. 
ὠρῶμεν ἥλιον} ὁρῶν με ἥλιον ΑἸά. τὸν ἐπιφαύσκοντα) τον επι- 
φωσχοντα 137. αὶ τὸν Ἑυΐεῦ. ΟἸτγίοῦ, 1. οἰ, ἐχλείποντα) καὶ εχλι- 

ποντα 23. Ῥγατηϊε, καὶ τού, 249) 244. (ΑΪεχ. ἱπίεσ ὑποος.) Εὐυΐερ. 

ΟἸυγίοί 1. οἶς, ἐχκλινοντὰ 3ς). σελήνην δὲ] ρεπεπιΐῖ. καὶ Ευΐεδ. 
Ἰ. οἷ, Ρ. τ6. φϑίνεσαν] ἐκλειπεσαν 9. κκὶ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐς) 
μοη ἐπὲπε ἐπ ἱρβε οβ. Νεῖ. 121. ἐπ᾽ αὐτοῖς] ἔπι αὐτοῖς Ζόι. ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν ΟἸὑγίοίς 1. οἷξ. 
ἐπι τῳ ἐπιταζαντι 2.7. ἐἔρι] ἐξαι 46:. 

ΧΧΥΝΙ. Ηλθοῖ ὧΡ κα 248. Καὶ εἰ]. εἊ'΄ττο. Καὶ εἰ---καρ- 
δία μ5] Βαῦει ὰ Κὶς ΑΙεκ. καὶ καρδία} 43. εἰ δὲ χεῖρά με] εἰ δὲ 
καὶ χειρῶ μἘ 21) τού, 110, 137» 138) 130, 1479) 1579 161) 2:1, 2ς2, 

253, 254) 56, 5“ὅο. Οοπρί. (ΑἸεχ. οὐπι καὶ ἱπίος ὕποοβ.) ἐφίλη- 
σα] κατιφιλησα ἃς. β 

ΧΧΥΠΠ. Καὶ τάτοτ -λογισϑ. 7 εἰ ἦος »εἰλὶ αδ' ̓ πιάαβπαπε ἐπα βίαε. 
γεβμίφίγ ς γεῖ. [Δ. ἄρα ἀνομία] -. 223. ἢ μεγίςη] μοι ἡ με- 
γιςὴ 157). ἢ 254, 459. α μεγίφη λογισϑείη] λογισϑιη ἡ μεγαλη 
23. λογισθείη μεγάλη ΑΙεχ, ἐναντίον Κυρίου] ἔναντι Κυρικ 23, 
τού, 1τὸ, 137) 138, 1ς7) 1τύο, τότ, 248, 249, 2ζ0, 51, 253, 3 54, 
4ςς, 2ς7. 3 49. Οομιρὶ. Αἰεχ. ἐπ εοηεόδεν ορεὶπὶ Νεῖ, 1,Αῖ. 

ΧΧΙΧ. Εἰ δὲ καὶ] εἰ γὰρ ΟἸιγίοῖς. νἱ. 371. ἰπιχαρὴς} τφι- 

χαρῆς 23, 110, 1379 138, 1329) 147» 257. 
23. ΑἸεχ. Ευϊεῦ. 1, οἴ, τοτωμᾶσιν τοό, 26:. 
μὲν γεΐνα ἑεϊαε οὶ “εἰ Νεῖ, 1λϊ. 

ΑΙεχ. καὶ εἶπεν] καὶ εἰ εἰπὸν ||. καὶ εἰ εἰπὲν δς4. Αἰεχ. ἡ 
χαρδία μον] τῇ καρδια μον Π|. Εὖγε] Ὁἷδ (οεϊδῖς ας9. ΑἸεχ. ὅεκε 
,ὥκ" οἷ: Νεῖ. 1. 

ΧΧΧ. ᾿Ακώσα!]} ἀκᾶσαι ((ς) τόο. ἤκωσεν Εὐυΐεῦ. ἰ. οἷ. Θθρυλ- 
ληϑείην} ϑρυληϑέην τόο, τ6:, 40, 4Δ6ο. Οοπιρί. ΑἸά. ϑρυλλη- 

ϑείην ὅζο. χὰ ἤη. οοπὶ.] ορργοόνίο βσι ἐπὶ ψιθὸ βοραιίο ἐἰἠαναίκ:. Ψαι, 1λῖ. 

δὲ ἄρα} αρα 83, τού, 2ς4,26:. Αἰἴεχ. ὑκὸ λαῖξ μον] Βαῦδεῖ μου ἱἰη 
ςδιαγβέξ. πηΐμογε ΑἸοχ. 
ΧΧΣΙ. Εἰ δὲ---ϑέραπ. με} εἰ ε εἶπον ἀμφὶ ἐμὲ πολλάκις ϑεβάπαι- 

γαΐ μου κ3 Οοάϊςες ϑεγρὶϊ. καὶ πολλαΐκις εἶπον) καὶ εἶπαν Οήφεη. 
ἱ, 41ς. Τίς ὧν δώη) τις αν ϑῶ 43, τόο. τίς ἄν δοίη Οὐρεῃ. 1. οἷξ, 

πλησϑηναι] ἐμπλησθῆναι ΠῚ, 1ς7, τότ. (448. οὐπὶ ἐμ Ὁ 8]. τ.) 
Οουρὶ. Ομ ιγίοί 11, 497, 5. 59. νἱϊ. 4γ2. ((Γ, χ. αιϑ. χὶϊ. 346.) εἐν- 
πλησϑηναι 43. καὶ ἐμπλησθῆναι 2.9. οὐ 'λησϑῆναι Αἰεχ. φαγεῖν 
Οήρεη. 1, οἰ. λίαν μ8] λιᾶν μοι 127. λίαν μα χρηξὰ ὄντος] λιμᾶ 
Χρηςα ὄντος Οἤρεη. ἰ. οἷξ. ᾿ ᾿ 

ΧΧΧΙ], ἐκ ηὐλίζετο) α εκ τού, αόι. ἡ δὲ ϑύρα μου] και ἡ 
ϑυρα μου 23. ΑΙεχ. α δὲ 4ς). Οιγίος, ἱ, γ8ς. ἴἴ, τς6, ὁ οἶκός μου 
Ομιγίοξ. 1). ςςξ8. ἢ δὲ ϑύρα μου δι. δὰ ἤπ. οοη}.} ὅτι ϑύρα μου 
ἀνεωγμένη ἦν πᾶσιν ἐλϑῶσιν. ι΄ Οοαϊςε5 δεηρὶ, ἀνέῳκτο! ἡνεωκτϑ 
ςς) 110, 1377 139, 147,0 16ο, τότ, 248, 249, 2ζ0, 22, 253») 2ζ4.» 

2ξς, «τό, 4:8, 5.0, 26ο. (οπιρὶ. ΑΪεχ. ΟἸυγίο. 1: 568. (ΟΕ ν. 
209. νἱ. 1ζ1. Χ. 320. χὶϊ. 346.) 
ΧΧΧΠΙ. Εἰ δὲ καὶ ---ἰνώπιον αὐτῶν ἴῃ οοπι. ἔε4.] Ο οἱ εἰ Λ' βεεεαυὶ 

ἐπυίίμς, Αα'ὶ οεοκ αοἱ ρεσσαίμηι πίξενι, ὅπὶ ἐοξς (μι πεν ει ἐμ ίμς ροβωὶς 

φμονιίηδ: αηπυπείσγεν ἀἰεἰζησι πίσω Οτφετι. ἵν. ςο9. ἀκονσίως] 
ἐχδσιως 455, 4:6, 2.7. Ομ γίοίς ἰϊ. 664. (ΟΓ. 111, 497. χὶ. 78.) “ῥοπίε 
νει. 1. ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν με] α ΟἸμεγίοῖ. 1. οἷ. τὴν ἀμαρ- 

τίαν] τας ἀμαρτιας 4530. 
ΧΧΧΙΝ. Ηδδεὶ δ κα 248.΄ Οὐ γὰρ διετρώπην] αὶ γαρ τροσ- 

ἐτρῶπην 5τ6. , οὐ γὰρ ΟἸυγίοῖε. 1]. εἶ. διετράπην] διερρώπην 
Οομηρ. τλήϑες} Λ5Ὲ 3: ΑἸΕΚῚ λαξ με ΟΠ γγ (οί, 1. οἷξ. 

Ι 

ττώμ. ἐχϑρ. μου] 

ἐπ᾿ αὐτοῖς ἐς! ]) ἐπ᾽ αντοις ἐκ ἐςι ςς. -Ἑ αλλ᾽ 

πτώματι] ΡΓπις. ἐπὶ 

ἰχϑρῶν μα} ἐχϑρε μὲ 53, ἐς. 

φῷ Ά 

τὰ μὴ 

δ 4 “2:- 

τ 



Ι Ξᾷ Ω Β. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐ ἐνώπιον αὐτῶν" εἰ δὲ χαὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελϑεῖν Οὐ ΛΑ: μόυ χύλπῳ χενῳ. 
Ἐΐς δῴη ἀχέοντά μου; χεῖρα δὲ Κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίχειν' συγίραφὴν δὲ ἣν εἶχον χατά τινος, 

Ἐπ᾿ ὥμοις ἂν “πσεριϑέμενος ςέφαινον ἀνεγίνωσχον, Καὶ εἰ μὴ ῥῆξας αὐτὴν ἀπέδωχᾳ, ἀϑὲν λαξὼν 
παρὰ χρεωφειλέτε"' Ἐἰ ἐπ᾿ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐςέναξεν, εἰ δὲ χαὶ οἱ αὔλαχες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμο- 
ϑυμαδόν. Εἰ δὲ χαὶ τὴν ἰσχὺν. αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς, εἰ δὲ χαὶ Ψυχὴν Κυρία τῆς γῆς 
ἐχλαδὼν ἐλύπησα" ᾿Αντὶ πυρᾷ ἄρα ἐξέλϑοι μοι χνίδη, ἀντὶ δὲ χριϑῆς Ββατος καὶ ἐπαύσατο 

358" 

26. 37. 

38. 

ἍΪεχ. Ευϊοῦ. 1. οἷ; τὴν χέρα με τού. 

ὼδ ῥήμασιν, 

ἩΣΎΧΑΣΑΝ δὲ χαὶ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτῷ ἔτι ἀντειπεῖν ᾿Ιῶδ; ἦν γὰρ Ιὼδ δίκαιος ἐναντίον αὐ-- 
τῶν. ᾿Ωργίσϑη δὲ ᾿Ελιὸς ὁ τὸ Βαραχιὴλ ὁ Βεζίτης ἐκ τῆς συγ[ενείας Ῥᾶμ, τῆς Αὐσίτιδος χώ- 

ρας" ὠργίσθη δὲ τῷ ἸΙὼδ σφόδρα, διότι ἀπέφηνεν ἑαυτὸν δίκαιον ἐναντίον Κυρίου. Καὶ χατὰ 

τῶν τριῶν δὲ φίλων ὠργίσϑη σφόδρα, διότι ἐχ ἡδυνήϑησαν ἀποχριϑήγαι ἀντίϑετα Ἰὼδ, χαὶ ἔϑεντο 
8Μ"»μ".Ὕ ᾳῳ 3 

αὐτὸν εἶναι ἀσεξῆ. 

βαις. 

Ἐλιδς δὲ ὑπέμεινε δῶναι ἀπόχρισιν ᾿Ιὧδ, ὅτι πτρεσδύτεροι αὖτ εἰσιν ἡμέ- 

Καὶ εἶδεν ᾿Ελιδς, ὅτι ἐχ ἔς ιν ἰὐρ᾿ οὐδ ἐγ σύματε τῶν τριῶν αυδρῶν, χαὶ ἐνυμώϑη ὀργῇ 

αὐτῇ, Ὑπολαδὼν δὲ ̓Ελιᾶς ὁ τῇ Βαραχιὴλ ὁ Βουζίτης, εἶπε; ΝευτΗθὸ μέν εἰμι τῷ χρόνῳ, ὑμεῖς 

δέ ἐς ε πρεσθύτεροι, διὸ ἡ ἡσύχασα φοξηϑεὶς τῇ ὑμῖν ἀνἀγγεῖλαι τὴν ἐμαυτᾶ ἐπιςήμην. Εἶχα δὲ, 

ἐξαγορεῦσα!] α μη τς7» τόο, 434. τῷ μὴ ἰξαγγεῖλαι τὰς ὁμαρτίας 
με Ομεγίοῖ. 1. οἷ. ὠ ἐνώπιονᾶαὐτῶν] ἐναντίον αντῶν 43. ΑΙεχ. ενω- 
πίον αὐτὰ (139. εχ Τοιτ, ἴαρετ ἔπ.) 26ο. εἰ δὲ καὶ ἄς. δὰ Άη. σοπ},} 
εἰ δὲ καὶ ἐξηλϑέ τις ἐκ τῇ οἴκου μου κόλπῳ κενῷ. Οδιγίο, ἱν. . 634. 
(Ο , χἕ!. 346) ὠδύνατον] ἀσϑενεῖς Οοάξχ πηυ5 δεῖ, 
τον ἐξελϑεῖν] τ. 197. . ἀδύν. ἐξελϑ.. ϑύρ. μα} τὴν ϑυραν μα ἐξελϑειν 
αδυνατον 27. ϑύραν (4.] ῥταιηϊα. τὴν 23) ξ ς9, 147, 157, τόο, 1ό:, 
448, 240, 230, 2:1, 22, 253) Ας ς, ἃ ς6, 2:8, 4ς9, 26ο. Οομιρὶ. ΑΙα. 

Ῥρὰ 110, 137» 118, 139, 147, ας, “τό, 4ς8. ᾿Αἰά. 
. εἰ μὴ ἰδεδοῖκ κα κ τίς (οοιτοίῃε ἔχηι ἀϊι:ε Πτίοτα) ἃ ἐς. 

ΓΎΧΧΥ. Τίς δωη---ἰδεδοίχειν  Βαρεῖ (Ὁ δς ΑἸεχ. Ευΐεῦ. 1. εἶ. 

τίς δῥη ἀχέοντά ( μου] Ουἱ» πεϊλὶ ενἰδμαὶ αμάέογον ἢ Νεῖ. 1δῖ.. δρῴη] 
δωη μοι 22. Κυρία] με Κυριε 110, 137, 138, 130) 147) 338, 28, 
46ο. ΑΙά. -Ἐ ἐξελϑειν 4.3. εἰ μὴ] εἰ μεαςς.  ἰδεδοίκειν] εδὲ- 
δυκεῖν το. δεδοικειν 2:0, 2.2. εδεδοικὴην αςό, συγίραφὴν δὲ δο. 
δὰ Άη. οοη1.} εὐ εγέβεοπεσι ' σμαηε ἀαεο : Ν  ῖ, 1Δι. 

ΧΧΧΥῚ. ᾿Ἐπ' ὦμοις] ρεαιύϊι. εἰ 2 ς4. ΑἸεχ. Ἐπ᾿ ὥμοις δε. 
«αὐ ὅπ. ςου.} α Ευϊεῦ. 1. οἷ. δυρογ ἀκαιενος πεϑος. ἰδοῶπ:, εἰ ΘΟΥΟΜΩΣΕΣ 
ρεδίϊοε ἰεραι : εῖ. 1Δι. Ἐπ᾿ ὥμοις δις. δὴ Άπ. οοηι. Σ4.] αὶ 33. 
ἂν τερι3.} ἐὰν πρεριϑ. ςς. κααν τόο. ΑΙεχ. σέφανον] ρῥεβειηΐι. εἰ 
ςς. Ῥγοηγμ, ὡς 2.44. ΑΙεχ. - 

ΧΧΧΨΙ. Καὶ εἰ μὴ] α καὶ Κυΐδ. 1]. εἰ. εἰ μὴ---απέϑωκα] 
εἰ ἐκ ἴσχισα αὐτὴν, καὶ ἐκεῖσε ὠπέϑωκα τα Οὐάϊοοε ϑετρ. ἐἑἥξας 
αὐτὴν ἀπίδωκα] δὑγερὶ ἐαπ, εἰ τελάδίά! Ψει. 1, δϑὲν} πδὲν ττὸ, 
137, 130, 1479, 2{3) 254) 26, ας}. 260. Αἴεχ. Ευϊεῦ. ]. εἶ. μυϑὲν 
4:0. ταρὰ χριωφ.} ὠπὸ χρωφ. ΟἸτγίοίε. νἱ. 371. αχριωφοιλί- 
τ2} -Ἐ με ἰπἴεῦ ὕποοῦ Αἰεχ. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. Εἰ ἐπ᾿ ε 

α ποτε ( υγίοῖε 1. εἷς. 

χενῷ" Τίς] 

ἐμαί} Α ἐπ᾿ τοό, ἐμοί [ ποτε] ἐμόν τ γε 33. 
ἡ γὴ ἐρέναξεν] ἐξεναξεν ἡ Ὑλ65.. ὦ : δὲ καὶ 

ἄς. κὰ βπ. σοι. (ο4.} α ΟἸἰαγίοί. 1. οἷε, 
ΧΧΧΙΊΧ. Εἰ δὲ καὶ] ἡ ἢ 413. χ δὲ καὶ ΑΙεχ. μόνο] α τού, 130, 

147,4ς6,26τ. μόνος ἄνευ τιμῆς] ἀνε τιμης μονὸς 43. ΑΙοχ. τῆς 
Ὑς}] ἐκ τῆς γῆς 130, 147) ας. ἐχλαδὼν] ἐχδαλων 44, 249» 2:3. 
ΑΙεχ. λαθων ας). ἐκλαδ. ἐλύκ.} δεείρίει: εοπινβαυὶ. αι. 1αῖ, 

ΧΙ,. ἄρα ἐξέλϑοι μοι}. αρα α3. Ομιγίοῖε 1. οἶς, μοι αρᾶ εξελ- 
3, 4.4. ἐξέλϑη μοι ΑΙεχ. ἐξέλθοι μοι] ἐξελϑοιμι τού, ττο, 137» 
τόο, 2ξτ. μεγηείμδι ταϊλὶ Ν εἴ, 1.21ῖ. κχνίδη} κνιδὲς 43. πγείσανι Ν' εἴ. 

1.21. καὶ ἐπαύσ. ᾿Ιὼξ ῥήμ.] Ιπίὔυπι οαρ. χχχίϊ. ἰῃ ΕΔ. ἤθη. εἰ ΑΙοχ- 
ἃπάγ, εἰ φείρυεγκα υεγόα 7οὁ. ει. 1Δι. ῥήμασιν] ρῥγρεηνε. τοῖς 
349, 244. 

Ι. ἔτι ἀντειπεῖν] ἔτι δὲ ἀντειπεῖν (συλ δὲ ἰηΐοτ υπςο5) ΑΙεχ. ἷν- 
τειπεῖν} αἀντειπεν 111. ἀντιπῖν 23. Ιωὼδ 19] τῳ Ιωβ 147, 254. 
Ἦν γὰρ Ἰὼδ ὅτ. δὰ ἤπ. ςοπλ.} ἐγσὶ ἐπὶρε δ ἐΞὩ ορηϊβεῖια ,ω 7ωῆκ:. 

γει. 1. Ἰὼξ δία. ἐναντ. αὐτὼν] ἦν γὰρ δίκαιος ἐναντίον αὐτὰ 
Ἰώδ. Αἰοχ. ἐναντίον αὐτῶν] ἐναντίον αὐτῷ ΑΙα, 

! 

τ 

κόλπῳ κενῷ] -Ἐ εἶ μη εδε-᾿ 

130, 147ν 2ς1,) 2ςς) 2.6. 

ἰϑυμ. ὀργῇ αὐτι} παῦεῖ ΑἹ ᾿ς Αἰεχ. α εῖ. [μαῖ. 

Ὅτι ἐχ ὁ χρόνος ἐςὶν ὁ λαλῶν, ἐν πολλοῖς δὲ ἔτεσιν οἴδασι σοφίαν ᾿Αλλὰ πγεῦμά ἐςιν ἐν βρο- 

1. ᾿Ωργίσϑη δὲ 13] 1 ϑυμὼ 33. Ἐξ ἰγαίκ: δ βινοτε νεῖ. [8-..ϑ 0 κὸν. . 

᾿Ελιδς} ᾿Ελιὶ (ἔς πη.) Οοιρί. ὁ τῷ 5 Βαραχιὴλ]) ὁ ὃ τα Βραχιηλ 
14). ὁ Βαζίτης] ὁ Βεζειτης (ῆς ἱπτα) ΗΠ]. ὁ τὰ Βκδει (Άς ἀεὶ ΘΝ 
43. ὃ τῷ Βεζὶ (ἢς ροίξεα) ΑἸεχ. Ῥὰμ] Ραμα [Π, 23. Αραμ 
τότ, 48, 249, 253) 244. Οοπιρί. Συριας 27. τᾶς. τῆς ΠΡ 
τιδὸς χώρας) ᾿ Χχυρας τού, ότι. πδϑεὶ ἴδ κφ ΑΙεχυλ, Αὐσίτιδος] 

Ασιτιδὸς 4 ζο. ογίσϑη δὲ 45} καὶ ὠργισϑὴ 43. Αἰεχ. α δὲ ἐς. 
ὠργίσϑη δὲ τῷ τΩδ ππρέδ,α] ἰγαίης αιμεη υαἱάς Νεῖ. 141, ἃιότι ἐπέ- 
φηνεν ἑαυτὸν] οτι αατεφῃνεν εαυτον 440. 4.9. φιία (ξ ἀϊχενὶ Ὗ εἴ. 1αϊ. : 
δίκαιον] -Κ εἰναι ςς. 7 ἐναντίον] ἔναντι 23) 147). Αἰεχ. ἐναντίον ᾿ 
Κυρίου] εναντίον ΤῈ Κυριπ ςς,) τἴο, τότ, 448. Οοπιρὶ. α 2ό:. ἐναν- 
τίον ἐρανξ ΑΙἸά. 

ΠΙ. τῶν τριῶν δὲ} τῶν δὲ τρίων ςς. ΑἸεχ. α δὲ ας4. τῶν τριῶν 
γαρ 3:9. φίλων] {- αὐτε 23, 1ς7. Αἰδχ.  ὠργίσϑη)] οργισϑὴ 24. 
διότι δκ} οτι ἐκ 1ς7, τότ, 348, 27. Ομ. ἠδυνήθησαν) ηδυ- 
νασϑησαν τότ. Οὐμρ. ἀποχριϑηναι] Λα ΒΕ ὐϑρι ι13).».3Ά,14Ὰ 

ἐρτον Ἰὼδ6] αντιϑετα τῳ Ιωβ 2323, - “||, Π΄΄ 
4.3, 8.4) 247. ΑΙ. καὶ ἔϑεντο] καὶ εϑετο 26:. οὶ δἰσεδη] 
εἰναϊς ευσεξη 23. αἰγῶν ἀσεξην ςς. ΧΩ. σῦς 

ΙΨ. Ἐλιὸς ἄο. 8 ἔπ. οοπι. 6ᾳ.} μαδεῖ 0 Νὰ 848. β 
ὑπεμίναι 48, ἀπέμεινε ιοό. ὑπέμεινε δῶναι ὠπόκρισι» βιβίπαπι. τυ 
ἀατεῖ νείδοιβε Μεῖ, ται, ἸὼδῚ ργαπιῖε. τῷ 423. ΑΙεχ. τωρεσδύ- ωΟ«“’ 
ψεροι---ἡμέραις} αὶ οὑπὶ ἰαϊεσῃοὰ. Ζ6:, αὐτῇ εἶσιν] τ. ΑΙεχ. ἡμέ, 
ρωις) ἡμέρων ΠῚ. ρεφιιδξ. ἐν 2 7. 

ν. Καὶ εἶδιν] καὶ ιδὲν 290, ἃςς. Αἰοχ, α χαὶ δόι. 

Μνεῖ. 11. ἐν ςόματι] ἐν τῳ σόοματι τοό, 249. 

ὑπέμεινε. τ 

σι οἱμ 

ἐνᾶντι ᾿ς). καὶ 
ὀργὴ αὖτε} 

ὀργὴ αὐτῇ (6ς) Οοπιρὶ. ΑΙεκ. 
ΝΊ. ὁ τὰ --Βεζίτης] α οὐπὶ ἱπιειτηοά, εὐδι 

δείτης ΑἸά. εἶπε] λέγει 23,179 τόο. ΑἸεχ. 
ΟΕ τοῖς. νἱ. 23)γ1. Νιεώτ. μέν εἰμι τῷ Χρόνῳ) 7ενεπὶς φκίδενι βεα 

αἰαις Ψεῖ. 1α᾿. ὑμεῖς δέ ἐξε} ἐξε 249. ἐξὲ] ἐσαι 23. ὑμεῖς 
δέ ἐρε τρεσδύτεροι} α Οἰμγιοῇ, 1. εἶς, διὸ ἡσύχασα διοτι ησυχασα 
τόο. ΑἸεκ. τῇ ὑμῖν ἀναγ[ὥλαι} τὰ αναγίειλαι ὑμῖν 23, 17. 
Αἴεχ. τὴν ἐμαυτξ] τὴν ἐμὴν 43, 2349. Αἴεκ. Ομγγίοίς 1. εἶς. τὴν 

αντὰ 147, 2:6. τὴν ἑαυτε 2όϊ. 
ΨΙΙ. Εἶπα] εἶπον 22. Αἴεχ. Ὅτι] α 1ού, το, 137, 138, 

130) 147) τόο; τότ, 448, 249, 2.0, 5ςτ, ἃζα, αςς, 4:ό, ας, 56ο, 
46τ. Οουιρὶί. ἐχ ὃ χρόνος ἐξιν) ὦ χρονος ἐξὶν τς). χρόνος ἰςιν 
ΑΪοχ. ἕν τοολλοῖς ὅζς. αἀ ἔπη. ςοπ1.} πέφμε ἕπ πεν εἷς ἀπηὶς πουέγεπι 

 αρίοκείαπι : Ν) ει. 1Δϊ, οἴδασι) ῥτβευηϊεῖ. εκ ς (9 68, τού, 138, 157, 
τόο, τότ, 248, 4ςο, 2ς1,) 252), 253, 254γ2ςς, 28, 26:. Οοπηρί. ἐκ 

οἰϑα τ10, 137» 139, 147, 340, 2ς6ό, αόο. ΑΪὰ. 
ΨΠΠ. ᾿Αλλὰ πνεῦμα] ρταπιϊτς. καὶ εχ ἀτως 23. (ΑἸεχ. ἰπῖες υὩ- ᾿ 

.05..) ᾿Αλλὰ τνεῦμα-- βροτοῖς] δέ τιν ἐπὲνι τρόιόῤν ἐάν ἐπὶ δοπεῖ- 

πἰδεε οΠ. Οήξεη. ἵν. ὁό4. πνοὴ δὲ] πνοὴ γὰρ ὙΠεοάοτζεῖ, ν. 982. 
«νοὴ δὲ ἄζτς. λὰ ἤη. σοπλ.} ε ἑη(ρίγαιῖο Ονιπίβοιεπιῖς φαὶ ἀἰοςεῖ εο:. εῖ. 

ὁ Βαφίτης] ὁ Βε-, 
Νεώτερος μέν] α μέν 
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ΚΕΦ. ΧΧΧΤΙ. 
τοῖς" πνοὴ δὲ “παντοκράτορός ἐςιν ἡ διδάσχεσα. Οὐχ, οἱ πολυχρόνιοί εἰσι σοφοὶ, ἐδ᾽ οἱ γέρον- 9 . 
τες οἴδασι χρίμα. Διὸ εἶπα, ᾿Αχέσατέ μου, χαὶ ἀναγίελω ὑμῖν ἃ οἶδα. ᾿Ἐνωτίζεσθέ. μου. τὰ το. τι. 
ῥήματα" ἐρῶ γὰρ ὑμῶν ἀκεόντων ἄχρις οὗ ἐτάσητε λύγους, Καὶ μέχρι ὑμῶν συνήσω, καὶ ἰδοὺ τ2. 
οὐχ ἦν τῷ ̓ Ιὼδ ἐλέγχων ἀνταποχρινόμενος ῥήματα αὐτῇ ἐξ ὑμῶν" “ἵνα μὴ εἴπητε, Ἑὥρομεν σο-- τ3. 
φίαν Κυρίῳ προσϑέμεγοι. ᾿Ανϑρώπῳ δὲ ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥήματα. ᾿Ἑπ]οήϑησαν, 14. 1ς. 
οὐκ ἀπεχρίϑησαν ἔτι, ἐπαλαίωσαν ἐξ αὐτῶν λόγες. ὝὙπέμεινα, οὐ γὰρ ἐλάλησα, ὅτι ἔξησαν, τό. 

ἂχ ἀπεχρίδησαν. Ὕπολαξων δὲ ᾿Ελιδς, λέγει, Πάλιν λαλήσω, Πλήρης γάρ εἰμι ῥημάτων, ὠλέ-- τ. 18. 

χει γάρ με τὸ πνεῦμα τῆς γαςρός. Ἢ δὲ γαςήρ μου ὥσπερ ἀσχὸς γλεύχες ζέων δεδεμένος, ἢ το. 
ὥσπερ φυσητὴρ χαλχξως ἐῤῥηγώς. Λαλήσω, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἀνοίξας τὰ χείλη, “Ανθϑρωπον 20. 21. 
γὰρ ὃ “μὴ αἰσχυνϑώ, ἀλλὰ μὴν ἐδὲ βροτὸν ἃ μὴ ἐντραπῶ. Οὐ γὰρ ἐπίςαμαι ϑαυμάσαι τπτρόσ- 22. 
ὠπα" εἰ δὲ μὴ, χαὶ ἐμὲ σῆτες ἔδονται. “" 

ΝΝ τ ΚΕΦ, 
ὡς ἐπρὰς ἀφοῖς κες ἘΝ. τ τὰ τ τέκν τ τ τῳ, ΧΧΧΗΙ. 

ΟΥ̓ μὴν δὲ ἀλλὰ ἄχεσον ᾿Ιὼδ τὰ ῥήματά μου, καὶ λαλιὰν ἐνωτίξζε μα. ᾿1δὲ γὰρ ἤνοιξα τὸ ςύ-- τ. 2.Ψ 
μα μου, καὶ ἐλάλησεν ἡ γλῶσσά μου. Καϑαρά μου ἡ χαρδία ῥήμασι, σύνεσις δὲ χειλέων μου 5. 

Ν ΄ μὰν »" νΝ ἂν» ν ἈΝ ΄ ες: ἈΝ, “ ϑινΝ 
χασϑαρᾶ γοῆσει.  Πγεῦμα ϑεῖον τὸ πσοιῆσάν με, «πνοὴ δὲ πταντοχράτορος ἡ διδάσχεσά με. .᾿Ἐὰν 4. ς. 
δύνη, δός μοι ἀπόχρισιν, πρὸς ταῦτα ὑπόμεινον, ςῆϑι χατ᾽ ἐμὲ, χαὶ. ἐγὼ χατὰ σέ. Ἔχ τπηλᾷξ 6. 
διήρτισαι σὺ ὡς καὶ ἐγὼ, ἐκ τῇ αὐτῇ διηρτίσμεϑα. Οὐχ ὁ φόξος μου σὲ ςροξήσει, ἐδὲ ἡ χείρ 7. 

1... ἐριν] τότ, 248, 549. Οοωρί. ἔςαι ΑἸεχκ. ἡ διδώάσκασα] καὶ καϊερρηγως 23. (ΔΙεχ. συπὶ δεδεμένος καὶ ᾿πίετ ὑποοβ.) διαπνευςος 
Ἔ με ΠῚ, 23,2 ς7. ΒΑΠ]. Μ. ἱ. 318. Ἔ αὐτὰς 4ς3, 2.4. ΑἸεχ. ἡ 27. ΤΛΆΓΡ. 
διδαξασά με Ὑπεοάοτεῖ. ]. εἷξ, ἜΣ δι ὥς ς ταὶ ΧΧ, ἵνα ἀναπ.] εἰ γεφμίρίεαπι γεῖ. 121. ἀνακαύσωμαι] ταυ-, ΝΟ 7. 

ΙΧ. Οὐχ, οἱ ποολυχρ.] Οὐ γαρ οἱ τολυχρ. 23. ΑΙεχ. Νίες ἐδπῖμε σωμαι ςς.-. ἀνοίξας τὰ χείλη) ἀρετίεκ: ἰαδία, τοῥοκάεδο. Νεῖ. 11. ὁ 
ἰοαραυἱ Νεῖ, 1.1. σοφοὶ] ρταοτϊτῖ. οἱ ΑἸά. ἐδ᾽ οἱ] εδὲ οἱ ςς, 110, τῶ χείλη] “με 23. Αἰεχ. μου ἀποχριϑὼ 240. -᾿ ἀποχριϑω 2ς4. 1} 
137, 138, 130, 157, 352, 2ςς, 56, 2379, 2:8. ΑΙεχ. Ἰῃαῖ. Ερ. δὰ ΧΧΙ. ἤΑνϑρωπὸν γὰρ οὐ μὴ αἰσχυνϑὼ] α.13}» 130, 147, 246, 
ἈΑπέοςῃ. ὃ. 3. . οἱ τΙθο. δ8δ᾽ οἱ γέροντες] εδὲ γέροντες τόο. οἷ- 56ο. ΑΙά. Δ ήεφμε επένε ἐγεδοίοανε ζαείεπι υἱεῖ, Ν εῖ. 1.ϊ. ἀλλὰ 

ϑασι χρίμα] Ὁ ἐπίξςανται σύνεσιν Ἰρῃδῖ. 1. εἶξ, μὴν ὅς. δὰ Άη. ςοπ1.] πες »πογίαἷε οοηξωπάαν : Κεῖ. 1Δἴ, οὐ μὴ ὕω. 
Χ. Διὸ εἶπα] Διο εἰπὸν 23. Αἰεχ καὶ ἀναγ[ελῶ ὑμῖν] κὶ το- ἃ μὴν ΑΙά. : 

γᾶπει υοὐϊε Υ ςξῖ. 1.21. αναγ[ελῶ] αναγίελλω 23. ; ΧΧΙΙ. ϑαυμάσαι ΞΡ Έ ϑαυμασ ἃ ἀπροσωπον (βο) 43. νμεἰγαγὶ 
ΧΙ. Ἐνωτίφεσϑε] ἱνωτίζε κ θέ (ῆς ; αὐταί εἰξ ὑπᾶ Πἰτοτα)} 2.8. ἐνω- αείεμι. Ψψεῖ. 1δἴ.. πρόσωπα] προσωπὸν ςς, τού, το, 137), 118, 

τιϑεσϑαι 2ς6. ενωτισασϑεῶτ9ς. Ἐνωτίζεσϑε---ἀκεῤντων} μαδεῖ 'ἰπ-ὀ 1309, 147, 157») 160, τότ, 248, 240, 2:1, 252, 253) 254) ἊΣ “ςό,2ς 7, " 
ἐν ΟΝ γι [ΕΓ ὕπροβ ΑἸεχ. ΞΟ με τῶ ῥήματα) τα ρημαΐα με 23. ΑΙεχ. κατα 4258, 29) Ζ6ο. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. τροσωπε 2ξο. εἰ δὲ μὴ] αἰίε- 

ΕῚ ἫΝ -“᾿ ἃ 147. 2:6. ἐρῶ] αναγίελω ςς. ἄχρις] ῥγαπιτῖ. (δὲ γὰρ ἤκχεσα φεὶκ Νεῖ. 1.211. καὶ ἐμὲ] α καὶ τού, Δότ. ρῥγαπιῖϊί. ἀλλα 240. 
) τας λογες ὑμῶν' ἐνωτισαμὴῆν μέχρι σψσεὼς ὑμων" κᾷι ἕως ὑμῶν συνη- λ ἐμε 480. 

ὁ1ι.9 Χ ΚΙ  σὼ" 23... ὈΓΒΠΙΙ. ολάσπι,, ΠΏ γάρ εἴ και ἐὼς ὑμὼν συνησω, ΑἸεχ. 

ἢν τὰ τὸς ζὺρε τος ̓αχρι τού, τόο, 2:0, 252. 'δοτιρ “"ἄχριρ--λόγω!] οκες ἀἰτορία- 1. Οὐ μὴν---ἄκωσου αλλ ἄκδσὸν τοῦ. καὶ μὴν δὲ. αλλα καὶ ἀκε- 
"ὦ “ ΠΡ “. γε ὙΕΡΜΔΜΕΡΝΕ: γυὶρ. ΕΒ ὑμὰ ἰη ̓Τοπι. ἔε4ᾳ.} μαδεῖ ἃ σον 2.2. ᾿ Οὐ μὴν--ρήματα μου] Νακε ἐγγο 7, ανάδὲ υεγδα πιεα 

“ὦ Κς 248. ἄχρις---σοφίαν ἴῃ σοηι. 13. ] βαθεῖ τὼ κα, Αἰεκ. λόγους] Δεῖ. 141. ἀλλὰ ἄκιυσον] α ἀλλα ττο. ᾿ αλλ᾽ ἀκεσονς3. καὶ 
τῆς λογες ὑμῶν 23. (ΑἸεχ. ουπὶ ὑμῶν ἰηἴεγ ὕποοβ.) λαλιῶν] καὶ λιαν 138, 2ς!Ι. καὶ λαλ. ἔνωτ. μου] καὶ τὴν λαλιαν 

ΧΙ. μέχρι ὑμῶν] εως ὑμῶν 23. ΑἸεχ. μέχρις ὑμων 229. ἐλέγ-. μι: ἐνοτιζου 43. ἔς, ηἰβ ἐνωτίζου, ΑἸεχ. . ἐνωτίξου μου] Α μα 130, Ὁ Ἴ 
χὼν]} ργαγοϊ, ὁ ΑἸεχ. ἀνταποκχρινόμενος} ργαετηϊτῖ. καὶ Ἰόοσ.0 μῥή-ὀ 147, 2.6. ᾿ 
ματα αὐτι}] ρημασιν αντε 23. Αἰεχ. ρηματα ἀντω ςς, τἸοό. ρημά ὠἠ1[11. ᾿Ιδὲ γὰρ ἤνοιξα) Εδοε ἀρεγκὶ νεῖ. 14ἰ. ἡ γλῶσσα μου) 
αὐτὰ ττο, 1379)139, 147) 256, 2:9, 26ο. ἐγ. τότ, 248. Οὐρὶ». ρη- “ἔ ἐν τω λάρυγί! μα 43, τού, 2ς3,) 254) 561. ὶ 
ματα αὐτῶν 2το. ἀντὼ χρήματα 2ς2. ᾿ 11. Καϑαρά με ἡ καρδία] Ἀωνάκπι οὶ οὐ πιεκπε ει. 1. ἡ 

ΧΙΠ. Ἵνα μὴ] ινα δὲ μὴ 23, 2:4. (Αἴεχ. οὐπὶ δὲ ἰηΐεῖ ἘΠΗ͂Ν καρδία} -ἰ- με 5:9. ῥήμασι ]) ργαευλϊζε, ἐν 23. ΑἸεχ. -Ἐ μηδὲν καῖα 
εἴπητε] εἴποιτε ’'οό. Εὕρομεν] ευρωμὲν τἴο, 13} 139, 147ν246.ὙἩ προκριμὰ λεγᾷξσα.24ς. σύνεσις δὲ] συνεσεις δὲ 23. εἰ μαι Ν εἴ. 
ΑΙά. εὑραμὲν τόο.ἁ Κυρίῳ] Κυριου ςς, 11, 1375 138, τόο, ας1, [“ἴ. καϑαρὰ νοήσει) καϑαραν ϑησω͵ 23. »υτα ἐπιεἰιρὶε ἰδἱά. ; δ." 
2ς2, 24,28. Κυρίῳ τροσϑέμενοι] ἴγ. 23. ΑἸεχ. ΙΝ. Πνεῦμα ϑεῖον) Ὡνευμα δὲ ϑεκὸν 14:3. τυνεῦμα Κυρίου ΒαΠΙ. 

ΧΝ, ᾿ἘπΊοήϑησαν) - ἐπαλαιωϑησαν ας). ἔτι] τόθ. ἐπκα- ΜΜ.ῬὕΪ. ως. (ΟἿ, ἱ. 297» 315» 316. ἱ.. τού, ς84. {ἰϊ. 40.) ϑεῖον᾽ τὸ - 
λαίωσαν] ῥγαιτηϊε, οτι 261. ος φοιῆσᾶν με] Θεῖον ἐξὶν ὃ ἐποίησέ με τ4 Οοάΐοε5 δεῦρ.  φὡνοὴ ϑὲ 

ΧΥῚΙ. Ηλῦεῖ ἴω κΚ. 248. ἐλάλησα] ἐλάλησαν Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τὡσαντοχρ.} εἰ ἑη(ριγαεῖο Οπιπέροιεκιε Ψεῖ. 1,31. παντοκρατόρος] 
ὅτι ἔςησαν] οτι ἐσιγησαν 2.-4. ἐκ ἀπεχρίϑησαν) -" οτι αποχριϑω -᾿ ἐγιν τς7, τότ. Οοπιρὶ, -ἐ εἰσιν 448. 

'κάγω μερὸς τοῦ, (110. οὐπὶ οὐχ Δηῖς ἀποχριϑω, ροίεα ΟὈΠἸτεταῖ.} 1.37, ΙΝ. Ἐὰν δύνῃ] ἐαν δυνηϑὴς 23. ΑΙεχ. δός μοι---ὐπόμεινον] δός 
138, 139, 1479 161) 249, 251) 255, 26, 2ς8, 26ο, 26:. ΑἸά. (ΑΙεχ. μοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα' Ὑπόμεινον (Π6) ΑΙεχ. ἀα νεϊλὶ τοίροηον 
(00 δε ἴῃ ομιαγδές. τηΐπογε.) - δδάοπ), ἤπε οτι, 250. τὰ “ὁ ἀσε: μιβίπε Νεῖ. 141. ςῆϑι) γηϑὲι συ 23. ςῆϑι κατ᾽ ἐμὲ] καὶ 

ὁτῖρς ΧΥΠ. Ὑπολ. δὲ Ἐλιὲς] Εἰ φογείεπε Ἐλως Ν ει, 1κἴ. : ἴφῆϑι σὺ κατ᾽ ἐμὲ (ουπι καὶ ἰαῖες υηςο8) ΑΪοχ. ὑβα εομίγα "»πὲ Νεῖ. 

Δ ᾿ς ΧΣΥ͂ΠΙ. ῥημάτων] ῥήματος Οἰγίοἴ!. 1. οἷ, ὠλέχει] ολεκι [.31-. καὶ ἐγὼ] κῴγω 1ς7» 16ο, τ61, 2ς3» 24. Οοπηρί. κατὰ 
ΕΝ τ47... ὠλέκει γάρ με] εἰ πρὶ! πα εἰ. 12. γάρ με} δὲ με 23. σέ] δια σε 23. 

ΑΙεχ. τῆς γαρρός) - μου ἴῃ οματαξ!. πηΐπογς ΑἸεχ. νεπέγὶς πιεὶ ΥΙ. διήρτισαι) διηρτησαι ιτόο, 22, ἃςς, 4:6. Αἰά. ιᾶω: ἐς: 
Μψεῖ, 1.λϊ. γει. 1.21. ὡς καὶ ἐγὼ] ὡς καγω 23, ςξ» τόο, 2ς4. ΒΑ]. Μ. ]. «41. 

ΧΙΧ. Ἡ δὲ γαςήρ μου] και ἡ γαρνϑ. μου 23. ΑΙεχ. . Ἡ δὲ ωσπὲρ καγω τς7. ὡς ἔγω 2:6. διηρτίσμεϑα] -ἰ- τῦηλε 23) 24. 
γαςρ ματ-διδεμένος] “ἄμτε: εἰ φΕΠΙΕΥ ὑπέμς φμῶβ ΜΕΥ ρίεπμς προ ας -ὀ Ἀ(ΑἸεχ. ἰηῖεγ υποο8.) ΕΝ ΝΞ β 

ξαιις Οτίφεη. 1, 122. ὥσπερ ἀσκὸς --διδεμένος] βοα ΜΙ τα ο ΝΠ. Οὐχ ὁ] εχι ὁ 23. Αἰεχ. σὲ ςροβήσει!] ςροθησι σε (ἢς) 
ρίεπιο, ἤέγνεπι, εἰ ἰΐαιμε; Ψεῖ. 141. σγλεύκες] γέος οἶνος (ῃ5) τοό. 423. εςβοδησει᾽ςς. ἴΓ. 110, 254. Αἴεχ. κα σὲ 147. ἐκϑαμᾷξησει 2:0. 
ΠΠΔΓΕ,. ΒῸ α΄. ἢ. ζέων] γεμὼν 23. ΑΙεχ. δεδεμένος) μεμεγωμενος τολγρ. φρομνῆσει 2:3. ςροφησει )ότ. σὲ ἐκϑαμβδήσει (οτηρί. ἔρςαι 
:ς). ἢ ὥσπερ] και ὠὡσπερ τότ. ἣ ὡς ΑἸά. ἐῤῥηγώς] δεδέμενος ἐπὶ σοί] ἐπι σοι ἐξε 23. εξαι ἐπι σε 249. ι 



Ι[Ξᾷ Β. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΠΙ. 

8. μδ8 βαρεῖα ἔςαι ἐπὶ σοί. Ηλὴν εἶπας ἐν. σέ μου" φωνὴν ῥημάτων σου ἀχήχοα" διότι λέγεις, 

9. το. Καϑαρός εἶμι ἐχ ἁμαρτὼν, ἄμεμπ]ός εἰμι, οὐ γὰρ ἡνόμησα" Μέμψιν δὲ χατ᾽ ἐμξ εὗρεν" ἥγηται 

ΓΙ. 

12. 13. Πῶς γὰρ λέγεις, Δίχαιός εἶμι, χαὶ οὐχ ἐκαχήχοξ μου; αἰώνιος γάρ ἐςὶν ὁ ἐπάγω βροτῶν. 

δὲ με ὥσπερ ὑπεγαντίον. ἜἜϑετο ἂὲ ἐν ξύλῳ τὸν σόδα μου, ἐφύλαξε δέ μου ““άσας. τὰς ὁδάς. 

Δέ- 

14. γεῖς δὲ, Διατί τῆς δίχης μου ἐχ ἐκαχῆχοέ μὲ τᾶν ὅημα, Ἔν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλῆσαι ὁ Κύριος, 

ας. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, ᾿Ενύπνιον ἢ ἐν μελέτη γυχτερινῇ, ὡς ὅταν ἐπιπίπ]η δεινὸς φόξος ἐπ᾿ ἀνδρώπερ, 
16. ἐξὶ γυςαγμάτων ἐπὶ χοίτης Τότε ἀναχαλύκπ]ει γδν ἀνϑρώπων, ἐν εἰἶεάι φόδου τοιᾶτοις αὐτὲς 

1.5. 

18. 10. 

20. 

21. 

22. 

28. 

24 

ἐξεφόξησεν. 

Ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῇ ἀπὸ ϑανάτε, χαὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν “πολέμῳ. 

ξεν αὐτὸν ἐπὶ μαλαχίᾳ ἐπὶ χοίτης, χαὶ τολῆϑος ὁςὼν αὐτῇ ἐνάρχησε. 

μὴ ϑύνηται πτροσδέξασϑαι, χαὶ ἡ ψυχὴ αὐτῷ βρῶσιν ἐπιθυμήσει. 

Ἤνγηπσε δὲ εἰς ϑάνατον ἡ ψυχὴ αὐτῷ, ἡ δὲ ζωὴ φὐτᾷ 

Ἐὰν ὦσι χίλιοι ἄγίελοι ϑανατηφύροι, εἷς αὐτῶν ἀ μὴ τρώσῃ αὐτόχ' ἐὰν νοήσῃ τῇ χαρ- 

΄’΄. ἃ, δὰ ΄ , ᾳϑΟ» ."" ϑ .Ὁ0 », 

σάρχες, χαὶ ἀποδείξη τὰ ὁςὰ αὐτῇ χενά. 
9 [χά 

ἐγ ἄδη. 

᾿Αποςρέψαι ἄγϑρωσον ἀπὸ αἀδιχίας, τὸ δὲ σώμα αὐτῷ ἀπὸ πτώματος ἐῤῥύσατο. 

Πάλιν δὲ ἤλεγ- 

Ἕως ἄν σαπῶσιν αὐτῇ αἱ 

δίᾳ. ἐπιςραφῆναι πρὸς Κύριον, ἀναγ[είλη δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτξ- μέμψιν, τὴν δὲ ἄγοιαν αὐτῷ 
δείξη, ᾿Αγθέξεται τῇ μὴ πεσεῖν εἰς ϑάνατον" ἀγανεώσει δὲ αὐτῇ τὸ σῶμα ὥσπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ 

εἴπας} εἰπὸν 
τ ὥὐκήκοα) ακϑὲ τς )ι.. διότι 

ΝΙΠ. Πλὴν εἶπας ἐν ὠσὶ μον] μαδεῖ ἃς ΑΙεχ. 
αό.. φωνὴν} - δὲ 2., ςς. ΑΙεχ. 
λέγεις] γα δεῖς  Νεῖ. 1,λῖ. 

ΙΧ. ἐχ ἁμαρτῶν} εχ, ἡμᾶρτον φοις ἐργοις 53. (ΑΙεχ. συπὶ τοῖς 
ἔργοις ἵπίες Ὀποοβι) Ἔ τοῖς λογοις ςς. οὐ ὁμαρτῶν Αἰά. κα ξεοζαίῳ 
νεῖ, 1. ἐχ ὡμαρτ. ἄμεμπί. εἰμι} α τιόι. ἄμεμπῆός ἐμι] 
αμεμπῖος δὲ εἰμι 23, ςς, 1575 249, 440, 2ς2, 2ς3, 248. (ΑἸεχ. οὐπὶ 

., δὲ ἰδεῖ υῃοῦ8.) ἀμεμάῆος γαρ εἰμι τού, τὅο, 443,2 ς4. 26 1:. Ορτῃρὶ. 

ἰὼ ΧΝ, Ἐνύκνιον) ἐννπνιων 1.38. 

ἀμεμπῖος δὲ πμτν τῖο, 137, 138) 130. 147. 351) 255, 2:6, 2.57, 250, 
δύο. ΑἸά. ει Μαε εἰἐπείαε Ν ει, 1κι. οὐ γὰρ Ἀνόμησα] ἐκ, ἐνόμησα 

ΑΙά.. ἠνόμησοι] προμίσα 2 ξ.. " 
Χ, Μέμψιν δὲ] Εεοε φυονεῖσιε νεῖ. 14. ἥγηται} ἡγωται τοῦ, 

ἤγησατο 137, 2.4. Ἠγιησαι τόο. ἥγηται δέ με] καὶ ἡγῆτε μὲ 23. 
καὶ ἥγηται με ΑἸεχ, ὥσπερ ὑπεναντίον] -ἰ- εαυτω 23. ὠσπερ ἐχ- 

δ (ἡ ϑρον 147. Ἔ αὐτῷ (ῺὉ Σὰ ἰπ οδδγαέξ. παΐποςς Αἴεχ. ἐν 
ΧΙ. ἐν ξύλῳ] "ν χυκλωμᾶτι 11. ἐν ξύλῳ τὸν ττόδᾳ μα] τὸν 

τόδα μου ἐν ξύλῳ ΑΙεκ. τὸν πόδα μ.} μὰ τὸν ποδα τοῦ, 137» 
138, 16ο, 161; 2.2, ῶς3,) ἃςς, 2.759 2ς8, 2.0. Οὐπρί. κα μου 248, 

δι. μοῦ τὸν τόδα σου ΑΙ΄. ἐφύλαξε δ) καὶ ἐφυλαξεν 23. ΑΙεχ. 
με τασας] μοι τασαὰς 2.4. μὲ σαᾶσας τὰς ὁδές] τας οδὲς μα πα» 
σας ςξ) 1τόο, τόις 948, 4.2. Οσαιρὶ. μα τας οδὼς πασας ἃ ςΆ. 

ΧΙ. Πῶς γὼρ--εἰμι} Ωκοπιοάρ ἐγρο ἡωῆμε βμα Ν εῖ. μα.  λέ- 
γει.] λέγει ΑἸ. Δίκαιός εἰμι] ρυατοῖτ:. στὶ τόο, 3ς-). ἐκακή- 
κοί μ8} ἐπακηχθὲ σου 1). ὁ ΠἸΚΟΝ ἃ ὁ ςς. διδῦες ὁ ἔπτεῦ χηςο5 
Αἰεχ. ̓  

ΧΠῚ. Δέγεις δὲ) λέγεις γαρ 93, 4 (4. ΑΙεχ. -Ἐ στι 441. δίδει 
σμίες Ν εῖ. 1.21. τῇς δίκης} τῆς δικαιοσύνης 111,23» ςς,) τού, ττο, 

13}, 138, 130, 147) 157, 160, 448, 2495 2.0, αςῖ, 2ζ2, 253, 2 (4) 
ἃξς, 4:6, ως8, 4.9, 46ο, 261. (οταμί. ΑΙ4ά. τῆς δίκης μα ὅζο, 
δὰ ἄη. ςοιη.} ῥκίείμπα σοα σεάἑοδ, εἰ ὀήεαφα βγμιομεηι ἢ Ν εῖ, Ταῖ. 

ἐπακήκοί μὰ] α μα ςς, τού, 1379) 138, 139, 147, 157) 160, τότ» 248, 
4ς0, 2ξ1, 32, 25) 4.6, (8, 4ς9, 26ο, 216ιτ. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τᾶν 
ῥῆμα] εν τσαντι ρηματι 33, 2 4. ΑΙεχ.. 

ΧΙΝ. Ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλῆσαι) δοκεῖ επὶπε φαῖμεν γει. 1Δι. 
λαλῆσαι!) λαλησει 57.. ΑἸεχ. ἐν δὲ τῷ δεντέρῳ] εἰ ἐπ (ξευκάο ει. 
1Δῖ. 

νύπνων -τυκτιρυῇ] Ρα ΤῊΣ 
πῖμ,) ΟΜ ἐπ ν ἀὐμ νποὔπγηα, δεῖ. 1. ἢ ἐν] ὡς φαφμα ἐν ΔΆ. 

ἢ ὡς φάσμα, (συπι ἢ ἴω ομαγδέξ, πείραζε, εἰ ὡς φάσμα ἰηίετ υπ6ο8) 
Αἰεχ, ὡς ὅταν) ρταιρἶτε. ἢ ττοὸ, 137, 138, 139») 147, 157, 16α, 
ἰόι, 448, 249, 2:1, 2ζ2, 253) 26, 2ς),) 28, 260, 2Ζ61:. ΟΟμΡ]. Αἰὰ, 

ὡς ὅταν ἐπιπ.} σμἰ. βοκὶ ἱποίδμ Ν εἰ. 1.Αῖ, ἰκιπίπῇ.} ἐπιπιπῆει τ18., 
1ς7, ςς. ϑιεινὸς φόζος] 5 δεινος τού, 2:4. δινὸς ((ο) φοξος τ ι48. 
τ΄. Αἴεχ. δεινὸς φόδος ἔπ᾽ ὠνθρώπα,.) 261. ἐπὶ νυςᾳγμάτων 

ἔπὶ κούτης] ομρε δογινείναὶ ἰκ ἐμδὶϊὲ ; νει ἴαι. ἐπι ὶ κοίτης] Ργαειλ τ, 

ὡς 26ι:. 

Ο ΣΎ, Τότε ἀνακαλύπῆει »8»} τὸ δὲ γεν ανακαλνυπῆει νᾺ» ἴδο. 

Τωνὸ αὐἰαρετίε σαγεπι Ὗεϊ, [Δῖ. νὰν ἀνϑρώπων] νὰν ἀνθρώπου ΑἸά, 
ἐν εἴδεσι] ἐν ἐχγεσι ἃ49ης. φΦόθ5] ἐαγογκὼ Νεῖ. 1.1ῖ., τοιάτοις} 
τοιῦτα 240. 
αὐτὲς ἐξιφόξησεν] ἴτ᾿ 23) 249, 454. ΑἸεχ, ἰδία ρενίεντεν; Ὗ' εἰ, 1,Αἴ. 

γο:. Π|. 

ἤλεγξεν αὐτὸω] ἀῆγαει εμαε Ν εῖ. ἴμδι. 

αὐτὰς} αὐτοῖς 137, 188, 130, 16τ, 348. Οοπιρὶ. ΑΙά. 

ΧΥΙΙ. ᾿Ακορρέψα!] ἐπισρέψαι 4.4. αἰπὺ ἀδικίας] - αὐτὰ 43. 
εξ αὗχιας τς, τοῦ, 1τ1ὸ, 137, 138, 130, 147, 157, τόα, τότ, 448, 
2.ο, ἃς1,.2.52,) 853,2 (4,252, 466, 2:7, 2 9, 26ο. (οηιρί. Ο τγίοί, 
νὶ. 4γ1. ἰξ ἀδικίας αὐτὰ ΑΙεχ. τὸ δὲ σῶμα ἄς. δὰ ἢ. «οοπ,.} 
α Ομ. 1. εἷς, δἰ ξαγβω εἶμ: ὦ τίμα ἐγναὶ: ΝῪ ει. 1Αἴῖ, ἀπὸ τ]ώ- 
ματος] απὸ φοδου τού, Ζόι. τὐώματος] ρῥταταϊε, ἀδικίας ἱπίοῦ 
τηςο8 ΑἸεχ. 

ΟΧΎΥΊΙΗ. ἘἘφιίσατο ἃὲ] και ἐφισατο 41. κα ϑὲοςι. καὶ ἐφείσατο 

Αἰεχ. καὶ μὴ ἄτο. δὰ ἔπ. οοαϊ.} Α Κεῖ. [21-. καὶ μὴ τπισεν] τὰ 
μὰ πεσεῖν 21; ἰχαδὲ ΑΙεχ. αὐτὸν] α 289. 

ΧΙΧ. Πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν] ἤλεγξε δὲ αὐτὸν ΟἸυγίοῖ. 1. οἷς, 

ἐπὶ μαλακίᾳ} ἐν μαλακίᾳ ὅπ: 
1οό, 11ο, 13}ν 138, 120, 147. 147, 16όο, τότ, 248, 249, ῶς1, 2 
2ς4,) 2ξς, “6, ας8, 2ς9, 2Ζ6ο, 26:. (οχιμὶ, (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐν ἴα τα ᾿ 
πηΐηοτε.) Ομεγίοῖς. 1. οἷ. ἐπὶ κοίτης] ἐπισκοπης ς8. καὶ πκλῆν 
ϑος---ἐπιϑυμήσει δὰ βΒη. «ςοηι. {ε4.}] μαδεὶ (δ »ς 248. καὶ πλῆϑο 
ὅς. υἵχιιε κ εἰς ϑάνατον ἱ ἴῃ '“ςοῦι. 44. ἰποίυ.].. ΟΠγίοῖ. ἰος, οἷε, 
ὁςὼν αὐτῷ] ὁςίων αὐτὰ Αἰεχ,. Ν 

ΧΧ. Πᾶν δὲ] κα δὲ τιο, 13} εἶθ 147, ἀ ἐξ; 27), 26ο. οὐ μὴ 
δύνηται] αὶ μη δυνωνται ςς. ἀ μὴ ϑυναταὶ 138, 2ςς. ἃ μη δωησεται 
Ἰόο. κμηῶςῖ. καὶ ἡ Ψυχῇ δες. δὰ ἤη. ᾿σαπι.} πδῆςς (Ὁ δ ΑἸεχ, 
ἐπιϑυμήσε] ἐπιϑυμει ἐς, τού, 137, 138) 139,.147, 16ο, 20, 2ς1, 
43), Ἅζ4, 4ςς; 216, 47, 2ς8, 2ς9, 26ο, 4Ζ6:. ΑΙά. επιϑυμη 110. 

ἐπιζητεῖ τ ς7. 
ΧΧΙ. αὐτῇ αἱ ἱ σάρκες α αἱ 2 ξ). καὶ ἐπαδείξη) και ἀποδεξει 

1όο. εἰ οβεπάαπέμν Ν' εἰ. 1.,2ῖ, : 

ΧΧΠ. Ἤγῆσε δὲ] ἐγγίσῃ δὲ ΑἸοχ. εἰς ϑανατον] εκ ϑανάτου 
68. εἰς ϑιάνατον ἡ ψυχὴ αὖτ} ἡ ἡ Ψυχὴ αὐτὰ αἰς ϑανατον 240. 

ΑἸεχ. ἡ 1 Ψυχὴ αὐτῷ αντὰ ἡ ἡ ψυχὴ τού, τ1ο0) 137) 138, 130, 47) 

τόο, 1τό!τ, 248, 2 ζ0, 2 ς3, 345) 4:6, 2ς8, Οοπιρί. ααὐτε 2.9. ἡ 
δὶ ζωὰὶ ἡὶ δὲ ἡὶ δωᾺ ΑΙ. ἐν θη] ἐν τῷ αδὴ 43,240, 4:4. Αἰεχ. σα 
ἑπίεγω. Υ ες. δῖ. Ἶ 

ΧΧΠΙ. ᾿Εὰν ὥσι--ϑανατηφόροι) Ομνά Λ᾽ γμεγίμε ἀπρεῖϊ πιοτε τὲ 
νει. 181. ἄγπλοι] ανδρες (ἴῃ τπᾶγς. αγίελοι ελά. υ. ): 234. ϑανα- 
τηφόροι] -ἰ- συκ αἰποκρινονται αντῶ 23. ἐς αὐτῶν] εἶ εἰς εξ αὐτῶν ςς, 
147, τόν, 449, 32:1, 8ς2,2ς3, 950. ΑΙεχ. εἰς αὐτὸν ((ο) αἱ 4261. οὐ 
μὴ ἡ τρώσῃ] ἐ ἃ μη τρωσει 448, 461. Οοπιρὶ. ἃ μὴν τρώσῃ ΑΜ. αὐ- 
τόν} ἀντων 2ςο. ἐξ αὐτῶν Τϊάγαι. ἀς Τηπ, Ρ. 226. ἐδ νοήσῃ! 
ἐᾶν ἐννοηση 147. ἐᾶν ἐννῷισει αςό. πρὸς Κύριον] ἐπι Κυριον (1 εκ 
ςοττ. δὺ 8η:|4. πὶ.) ςς» 1379 138, 139) 1479, 157) 16ο, 230, 4ς1, 2 ς2, 
253, 2ς4, 2ςζ, 246, 4ς8, 29, Δύο. ΑΙά. πὶ τον Κυριον 21. ΑἸεχ. 

Ῥίώγῃι. ἀς Ὑτίῃ. 1. οἰ, τῦρος τὸν Κυριον 110. ὥναγίείλῃ δὲ] α δὲ 
ςς. ανωγίελει τἴο, 137») 1395 26, 2Ζόο. αναγίελει δὲ 147, ΑΙά. 
ἀν)ρώπῳ) ανϑρωπὼν 148. τὴν ἑαυτὸ μέμψιν] νἱανε λμαπε Ν εἰ, 1μδὲ, 

τὴν δὲ--δείξη} Βαρεῖ Ὁ “ἡ Αἰεχ. βυδηιιίαη βάνε οἠοιάεγιε; Ὗ εἴ, 
121. καὶ δείξει τὴν ἀνομίαν αὐτῷ Οὐάεχ υὑπυβ ϑδεῖρὰϊ. τὴν δὲ 
ἄνοιαν αὐτῷ} καὶ τὴν ἄνοιαν αὐτῇ 43. Αἰεχ, την δὲ ἀνομίαν ἄντ ς κ, 
τού, το, 1379 138, 130, 147» τόρ, τότ, 248, 240, 2:4, 256, 2 ς7, 
4:9, 4ύο, 46:. Οοτυρὶ. ΑΙά. δείξη] δειζοι 137, 1 32, 147, ιύο, κὰ, 
26ο. ΑἸά.. 

ΧΧΙΥ. ᾿Ανϑέξεται] -Ἔ αὐτὸ 43. Αἰχ, ανϑελέται ςς. 
5.9 

δέξο 

Πὰν δὲ βρωτὸν σίτου οὖ. 



' 11 Ω Β. 
τς ΚΕΦ. ΧΧΧΠΙ. 

΄ ,..» ." 9 Ὁ 2 ΄ - " ς Ὁ. 9 Ν 3 Ὅ0 ᾿ς »Ὁ Φ ’ ᾽ 3 

τοίχου, τὰ δὲ ὁὀςὰ αὐτὸ ἐμπλήσει μυελΕ. ᾿Απαλυνεῖ δὲ αὐτῇ τὰς σάρχας ὥσπερ γηπίου, ἀπο- 25. 
χαταςήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις, ἙΕὐξάμενος δὲ πρὸς Κύριον καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔςαι, 26. 

9 Ζ ΄, ε “ . 9 , 3 ΄ . 29 7 ΄ . 7 
εἰσελεύσεται προσώπῳ ἱλαρῳ σὺν ἐξηγορίᾳ' ἀποδώσει δὲ ἀνπρώποις διχαιοσύνην. Ἑἶτα τότε 27. 
Ε ’ ἱ » 5.2.ν ε ἰων ΄ Ἴ ΄ ἫΝ 9 Ἅ», "Ν» ᾽ φΦ ,᾿ : 

ἀπομέμψεται ἄγϑρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ, λέγων, Οἷα συνετέλεν ; χαὶ οὐκ ἄξια ἥτασέ με ὧν ἥμαρ-. 

τον. Σῶσον Ψυχῆν μου τῇ μὴ ἐλϑεῖν εἰς διαφορᾶν, χαὶ ἡ ζωῇ μου φὼς ὄψεται. ᾿Ιδὲ ταῦτα 28. 29. 
Ψ) 3 ρ ς 95 Ν ἐᾷν ρ᾿ . » ᾽’ Ν 7247 “- 7 3 ᾽΄ 

πάντα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδὲς τρεῖς μετὰ ἀνδρός. Καὶ ἐῤῥύσατο τὴν Ψυχῆν μου ἐχ ϑαγάτου, 30. 
Φ ες ΄ 9 . 49 "ἢ 9 » 3 ΄ ΩΝ ΝΜ ΑΨ» ’ ΄ νι δ΄ 3 ᾿ ΄ 

ἵνα ἡ. ζωή μδ ἐν φωτὶ αἰνῃ αὐτόν. ᾿Ἐγωτίζα Ἴὡδ χαὶ ἄχϑε με χώφευσον, χαὶ ἐγώ εἶμι λαλήσω. 31. 

Εἰ εἰσί σοι λόγοι, ἐποχρίϑητί μοι" λάλησον, ϑέλω γὰρ διχαιωδηναί σε. Εἰ μῆ, σὺ ἄχεσόν μα, 32. 33. 

χώφευσον χαὶ διδάξω σε. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ̓ Ελιὲς, λέγει, ᾿Αχόσατέ με σοφοὶ, ἐπιςάμενοι ἐνωτίζεσϑε. Ὅτι ὅς λόγους ι. 2. 3. 
δοχιμάζει, χαὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν. Κρίσιν ἑλώμεϑα ἑαυτοῖς, γνῶμεν ἀναμέσον ἑαυτῶν, ὅ 4. 

τι χαλόν. Ὅτι εἴρηχεν ᾿Ιῶδ, Δίχαιός εἶμι" ὁ Κύριος ἀπήλλαξε με τὸ χρίμα- “ἘΨεύσατο δὲ τῷ ς. 6. 
κρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος μου ἄνεν ἀδιχίας. Τίς ἀγὴρ ὥσπερ Ιὼδ, πίνων μυχτηρισμὸν ὥσ- γ.. 
περ ὕδωρ; Οὐχ ἁμαρτὼν ἐδὲ ἀσεξήσας, ἢ ἐδ᾽ οὐ χοινωνήσας μετὰ. πτοιόντων τὰ ἄνομα, τῇ το- 8. 

πίοι βδὲ Ν εῖ, [αϊ. πεσεῖν] τεσιν αὐτὸν 23. -Ἑ αντὸν ςς, τοό,11ο0, ἄέσϑε τὸ καλόν" ὅτι εἴ, εἴρηκεν. Ἰωδ' ἰδὲ ταῦτα πάντα ἐργᾶται ὁ ὁ ἰσχυρὸς 
137, 138, 130, (14). ἔργα [ἴπ. 20 εδά. πι.} τόο, τότ, 248, 2409, το, ὁδὲς τρεῖς μετὰ ἀνδρὸς, τὸ ἐπιςρέψαι ψνχὴν αὐτῷ ἐκ διαφϑορᾶς, τὰ τὰ 
2ςτ, 2ς2, 2ξς, ας6, 2ς7, 28, 249, Δ6ο, 2Ζ6:. (οπιρί. ΑΙεκ. εἰς φωτίσαι αὐτῷ ἐν φωτί ζώντων (ἰπῖες πηςο5) Αἴεχ. 

ϑάνατον] εἰς αὐτὸν ϑάνατον ΑἸά. ἀνανεώσες δὶ] α δὲς6. ἀνα- ΧΧΧΙ. Ἐνωτίζου)] πρόσεχε 23. Αἰεχ. Ἰὼ6], ΟἸνγίο., 1. οἷϊ. 

ψεώσει δὲ---τοίχα], μδρεῖ τὼ “Ὁ Αἰεχ. ὥσπερ ἀλοιφὴν} δέει ραν καὶ ὥκεξ μόν] καὶ ἀκεσον μου 43. Αἰεχ. καὶ ἐγώ εἰμι] ινα ΠῚ, 43. 
γι. 1μι. ἐπὶ τοίχου] ἐπι τὰ τοιχου τοό. τὰ δὲ ὁςῶ αὐτῷ καὶ α εἰμι ΑἸεκ. κα ἐγώ εἰμι ΟἸ«γίοῖ. 1. οἴ. λαλήσω] λαλήσων ΑἸά. 
τὰ ὁςὰ αὐτῷ ΔΑἴεχ. μυελ] μυελὸν ιόι. ΧΧΧΙ. Ἑἰ εἰσί δις. δὰ βη. οὯρ.] δεῖ ὯΡ ἈΚ 248. ΑἸεσχ.0 Εἰ 

ΧΧΝ. ᾿Απαλυνεῖ δὲ] ἁπαλύνει δὲ (Ώς) τού, 138, 2 [ο, 4ξῷ, ἃς, εἰσί σοι λόγοι] εἰ ἔςιν λόγοι (Ώ.) 4:το. εἰσί σοι λόγοι] ετι λογος 
ς8, Ω6ο. ἀποπλυνε : δὲ 554. δὲ Οομρί. ὥσπερ νηπίου] ὡσπερ ιού. κα σοι ττ0, 137, 138, 139) 147, 2ςς» 2:6, 2:8. “ἈΝ τσὶ σοὶ λόγος. γέ-ν 

νηπίους 2:8. ἀποκαταςήσει δὲ] καὶ αποκαταφήσει 23. ΑΙεχ. οαν- 187, 1όι, 548, 249» 221, 244, 2.90, 26τ. (ομιρῖ. αἰυγώῇ. Ιος, εἶς, 

δρωϑέντα ) ζασίοηι Ὗ εἰ. 1,δῖ. Ρ. 372. εξιν λόγος τόσ. λάλησον ὅτε. 3ὰ βη. οοπι.} ϑέλω γὰρ 
ΧΧΥῚ. ἙΕὐξάμενος δὲ] εὐξεται 23. ΑἸεχ. Ῥιάγπι. ἀε Τηη. 1. ες, δικαιολογηθῆναι ΟἸγίοῖϊ. 1. οἶς, λάλησον ὅτι ϑέλω ἵνα δικαιωθῇς 

ευξζαμενου δὲ ςς, τοῦ, 110, 137), 1389) 130, 147» 16ο, α:4, 2: ς,) 2:6, 4.Οὐοάὐϊςες δεγρὶϊ. δικαιωϑῆναί σε) α-. 23, 2ς9. ΑΪεχ. 
ας8, (2ςο9. υἱ νἱἀεζιτ.) 2Ζ6όο,261. ἙΕὐξαμ. δὲ πεὸς Κύριον] ευὐξαμενε ΧΧΧΠΙ. Εἰ μὴ] εἰ δὲ μη.23, ιόο, τότ. (248. εχ οοιτ. ἴωρτα 115.) {.ΞἘ 
δὲ αυτε 4το. Οταδί! σα Ῥονιίπωνι νεῖ. 1,Αἴ, τορὸς Κύριον] Ργδοπηϊτ, Οοπιρὶ. Αἴεχ. διδάξω «ε] - σοφιαν 23, ςςν τού, 1τρ, Τ47.}. 57... 2, 
αντα τόο, 4:4, Ζ6ο. καὶ δεκτὰ] α καὶ 251, 254) 219ς.ς. καὶ δὲκ- ιόο, τότ, 248, 2495) 20, 2:1ν 252) 293) 254) 25) 2.6, 557. 2.8, : 
τῶ αὐτῷ ἔφα!) εἰ ἐπ ἀερεβέμηε γοίεγείην εἰ Ν εἴ. 1.2ϊ. εἰσελεύσεται) 4:09, 26ο, Ω6:. (οπιρί. Αἰά. Αἰεχ. 

"ἢ Ἔ δὲ 11, τού, 137, 138, 130) 147) 1ς79, τόο, 161, 248, 249, 2:0, 
ἽἼ κζ2,253,) 254, ξξ, 2:7, 2490, 261. Οὐπιρ!. Αἰά. Αἰεχ. εἰσελευσετε Ι. (Βρ. ΧΧΗΠΙ. ἴῃ Ἑά. ΑἸά. Ὑπολαβὼν το. δὰ ἤη. οση}.] 

δὲ “τό. εἰ ἱπιγαόϊ Νεῖ, 1δϊ, τροσώπῳ] πρόσωπον (80) 461. κα 2ζ0. ἘλιΣξς} Ἐλιὰφ ΟἸ γίοῖς. νὶ. 2)4. 

ἱλαρῷ} καϑαρω 23, ς 4) τού, 137) 138, 139, 147) 160, τότ, 248, 240, 11, ᾿Ακέσατέ με σοφοὶ] ἀκεσατε σοφοι τῷ ρηματὰ με 249. «(μ- 
50, 251) 252, 2ς3,) 254) 2:0» 2:6, 5:7, 2.9, 26ο, αόι. (οπηρί. αἶε (πρίφαϊες νεγδα πιεα Ν'“ ἷ. 1ϊ. μουδέ ϑμοτώ, μον (ουπὶ ῥή- “' 
ΑἸεχ. σὺν ἐξηγορία) συν ἐξαγορια τς). συνηγορια 4τό. εμπὶ ργο- ματὰ ἴῃ ομλγαέϊ. τηϊηονε) ΑΙεχ. ἐπιγάμενοι)] αὶ 110. ῥγρδεγηἷεῖ, οἱ 
Μαῦδοπε νεῖ. 1Δ1. ἀποδώσει δὲ] α δὲ το, 137, 138, 130), 147», 2ὲ1ῖ, ὈΟἸγίοίς 1. οἷ. ἐπιγάμενοι ἐνωτίζεσϑε} εἰ φεὶ ἀαόειἐρ (αρίδεείση, 
255,26, 257,28, 2Ζὅο. ΑἸά. ἀνϑρώποις) ανϑρωπῳ 43) τόο. Αἰεκ. φαγίδης ρεγείρίιε : Νεῖ. 181. ἐνωτίζεσθε] ἐνωτιζεσϑαι τὸ χᾶλον 43, ““" 7. Ἴ 
δικαιοσύνην] τὴν δικαιοσυνὴν αὐτῇ 23. ΑΙεχ. ςξ, 1ς7, 254, 26, 261. - τὸ κᾶλον τού, 110, 137) 138, 149, 11), 4 

ΧΧΥῚΙ. Εἶτα τότε] Α τοτε τιοό. Εἶτα τότε--αντῷ] Εἰ παπς 440,250, 2:0, 258, 2 ς9; 46ο. Οοπιρί. ΑἸά. (ΑἸεχ. ἱπίεγ ὑποοβ.)} ἐνω- 
ἑπεγεραδὲ! δοπῖο “επιοείρίμπι, γεῖ. 1. ἀπομέμψεται) αποπεμψεταει τισᾶάσϑε τὸ καλὸν τόο. -Ἐ τὸν καλὸν 248. “Ἐ τὸν λόγον 2:1. εγω- 
111, ς7), 26. αὐτὸς ἑαυτῷ} αὐτος ἑαυτὸν 23, 157, 2.0). Οἷα τζεσϑαι 2ς7. ἐνωτίσασϑαι καλόν. ΟἸΠιγίοί. Ι. οἷϊ. 
συνετίλεν ] οια συνετέλεμεν 33. οἷα συνετέλεμην ΑἸεχ. Οἷα συνετέλεν ΠΙ. Ὅτι ὅ.] οτι νες Π1|,23. Ὅτι ἔς ἄτο. δὰ ἤπ. οοῃ,. [4] ᾿ το 
-- ἥμαρτον] ὁ ὁποῖα σεπῖὸν ἃ ὡγιον,πσετο σέδο. και σεπτέλεν. ἥμαρτον (Ώ5)ὺ μιδδεὶ (ὩὉ ᾿ς 248. Αἰεχ. λόγους ϑοκιμάζει] τς. 43. Αἰ. καὶ “ . 
τού. τηᾶτρ. καὶ ἐκ ἄξια δις. δά βπ. ζοπῖ. ] εἰ ποη πιξ ἀΐᾳκε εαβίξανί, λάρυγξ) λαρυγξ δὲ 23. ΑἸεχ.. γεύεται} γενετε 23. γεύσεται 147. ὁ, ὁ 
εἴ ρεεεαυὶ. Νὶ' εἴ. 121. ἥτασέ με} ὧν ἥμαρτον μεμαςίγωμαι ΤΠ65:: ΙΝ, Κρίσιν] Ὁ δὲ 253: ἑαντῶν} αὐτων" ςς, τού, Ὡς. ΑἸεχ. "΄" ν ' 
Ῥείυ. ». 668. ὧν ἥμαρτον) ων ἡμαρτηκα 17. ὅτι καλόν] τὸ κᾶλον 23. τί καλόν Αἴεχ. ἀἐσ- ἐπ ὍῚ μα 

ΧΧΥΠΙΙ. Σῶσον δζο. δὰ ἤπ. οοπ). 1{ε4.] δαδεῖ (δ κς 248. Αἴεχ. Νν. Ἰὼδ] Ῥγβοτηϊτ, ὁ 14). αἰ). Δικαιός ἐμι] ταδί, στε 2769 
: ᾿ς Ψυχῆν. μ5} ργαηηῖε, τὴν. 23, 252. ΑἸεχ, ᾿ϊάγτῃ. ἀς Τιη. 1. οἷ τῷ 147,26. ὁ Κύριος] και Κυριος ας). Ργατηϊί, καὶ (πη ομαγαᾶ,. 

μὴ ἐλϑεῖν} τὰ μη ἐζξελϑειν 111. Ἀϊάγηι. ἐς Ὑπη. 1, οἷ, τὰ μὴ εἰσελ- τηϊποε)} Αἰεχ, ὁ Κύριος δες. δά ἔῃ. ςοπ:.} θεῖναι αὐβαίδ 7κἀϊ- 
θεῖν 237) 110, 13}». 1305) 147, 254) 2:6, 4:7. εἰς διαφϑορῶν] εἰς εἶνε ἐξ ηὐκοὶ γεῖ. 1ϊ. 

νὴ τὺ . γῇ διαφορὰν ΑΙά. καὶ ἡ ζωή μου] α ἡ 43. Αἰρχ. ᾿ΕΨεύσατο δὲ) και ΕΡΕ 23: Αἰεχ. βέίαιον---ὅδωρ ἴῃ 
᾿ ΧΧΙΧ. Ἰδὲ ταῦτα] ργεξηνῖς. καὶ 1238. ταῦτα τυάντα] τ. 43, ϑ οοιπ. ἴ64.] μαδεῖ (Ὁ 3. ΑΙεχ. τὸ βέλος μα] το βελος αυτα ςφ, 

16ο, 22. ἐργᾶται ἐργάζεται ιάγῃ. ἀς Τηήη. 1, οἱ, 2.2. ΑΜΒ ῖς7), 2.6. τὸτελος μου τότ. 

ΧΧΧ. Καὶ ἐῤῥύσατο] αλλ᾽ ἐρυσατο 11, 138, 2:6, Ζόι. αλλ᾽ ερ- Υ11. τίνων} τυνων τοό. τσίνων---ὕδωρ] α ουπὶ ἱπίειτηεὰ, αότ. 
ἢ, ρυσατοιτού, 110, 137, 130, 147, 157» τόο, τότ, 449, 2:0, ὝἼΝ 2.2, μυκτηρισμὸν) μυκτηρισμῶν τού, ὥσπερ ὕδωρ) ὡς νδὼρ «6. 

2ς3,2ξζ, 257, 259, 26ο. Οοπαρὶ “ἀλλα ἐρρυσατο ς8. ἀλλῶ ἐρύσατο ΝΠ. Οὐχ ἁμαρτῶν δὲ ἀσεξήσας] α 139, 147,2 ς6.ἁἩ. ἢ ἐδ -- 1) 
ΑΙά. δεά εἰ ἐγμεὶ Ψεῖ. 1.41, ἢ ζωή μου] αὶ ἡ 139, 147,2:6. ἡ μετὰ] ἐδὲ κοινωνήσας ὁδὲ μετὰ ΑΙεκ. ἥ ἐδ᾿ ---ἀσεδῆσαι οοπι. το.} ,, 77 
Ψυχή μου Αἰεχ. ἐν φωτὶ] ἐν φωνὴ 118, 2:1. αἰνῇ] εἰναι 23. α΄-- δὲ ἀσεδῆσας ΟΒεγίοί. 1. εἰ. ἢ ἐδ᾽ οὐ] εδὲ 23. καὶ δόλως (ἢς) τοό. “ 

" νει το. ΑἸά. ἐνεῖ (ῇς) 2ςοθ.ἁ αὐτόν] - υπολαξων δὲ Ελιες λεγε δ᾽ ὅλως το, 137, 1389.130.) 147,17, 160, τότ, 248, το, ὥςι, 6ς2, - 
᾿ς ακεσαται μου σοῷοι ἐπιςαμενοι ἐνωτίζεσϑαι τὸ καλον" ὁτι εἰρηκέν ιδυ 253, 2ς412ςς, 2:6, 2ς7, 448, 249, 261. Οοηηρὶ.. ἢ ὁδᾷ 240. ἢ ἐδ᾽ ἑωνν 

ἂν καντα ταῦτα ἐργάται ὁ ἰσχυρος" ὁ δὲς τρις μετὰ ἀνδρος" τὰ ἐπιγρεψαι ὅλως 46ο. ἃ δ᾽ ὅλος ΑἸέ, ἢ ἐδ᾽ ἐ--- ἄνομα) πεφμε ομιπίπο ραγεοε ἐο- : 
ψυχὴν αὐτὰ ἐκ διαφϑορας" τε φωτίσαι ἄἀντὼ ἐν φωτι ζωντων. 23... γωπ φιὶ ἡαείεδαπ! ἱπίφεμαίο Ν ες, 1. μετὰ ποιόντων] μετα- 
 ὑπολαξὼν δὴ ᾿Ελιὰς λέγε ἀκάέσατέ μου δοφοὶ, ἐπιςάμενοι ἐνωτί.« ποιόντων (ῆς) τοό. μετὰ των τοιαγτων 110, 137) 138) 130. 147) 157» ἤν. 137» 

'Ψ 
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Ὡ ἐξ τοι χαρλα 23, 130.) 147. 256, 46ο. ΑἸεχ. 

- ΑΪεχ. 

ΟΥγ7Ζζ ' , 
Α. ᾿ 

» 

, 147: 
Γ΄ αμι.23, (130. ἔαρτα [ἴη, Ὁ αἰτετα τη.) 2 54. ΑΙεχ. 

τρί ρ ἴδ εο. ὟΝ οῖ. 1.Δῖ. 

᾿ καϑὰ τοοιεῖ ἄζς. δὰ ἤη. οοηι.} Βαῦες ΤΡ ας ΑἸεχ. 

ῥευϑῆναι μετὰ ἀσεξῶν. Μὴ γὰρ εἴπῃς, Ὅτι οὐχ ἔςαι ἐπισχοκὴ ἀνδρὸς, χαὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ 

παρᾶ, Κυρίου. Διὸ συνετοὶ χαρδίας ἀχάόσατέ μου, μή μοι εἴη ἔγαντι Κυρία ἀσεδῆ σαι; χαὶ ἔναγτι 

παντοχράτορος ταράξαι τὸ δίχαιον. ᾿Αλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ χαϑὰ ποιεῖ ἔχαςος αὐτῶν, χαὶ ἐν 

τρίξῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν. Οἴει δὲ τὸν Κύριον ἄτοπα ποιήσειν, ἢ ὁ παντοχράτωρ ταράξει χρί- 
ἂς 9 ’ Ἂς [ω] 

σιν, ὃς ἐποίησε τὴν ὙῊΝ 3 
ς΄ Φ ε ἰδὲ Ν 3 3 Ας ας ςχ3,͵ 3 φ΄ 93 Ὰ, 

Τίς δὲ ἐςὶν ὁ σοιὼν τὴν ὑπ ὅρᾶνον, χαὶ τὰ ἐγοντα “πἄντα ; Εἰ γὰρ 
΄ ᾽ ΝΙΝ ων 5 .» » οι ’ ρ Ν ε Ν, ρ 

βόλοιτο συνέχειν, καὶ τὸ πγεῦμα παρ αὑτῷ χατασχεῖν, Τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοϑυμαδὸν, πᾶς 

δὲ βροτὸς εἰς γὴν ἀπελεύσεται, ὅϑεν χαὶ ἐπλάσδη. 

γὴν ῥημάτων. 

“δὲ μὴ νεϑετῇ, ἄκχϑε ταῦτα, ἐγωτίζε φω- 

ἴδε σὺ τὸν μισᾶντα ἄνομα, καὶ τὸν ὀλλύντα τᾶς ονηρές, ὄγτα αἰώνιον δίχαιον. 
3 Ν ε ζή 

Ασεξὴς ὁ λέγων βασιλεῖ, ΤΠπαρανομεῖς, ἀσεξεςατε τοῖς ἄρχϑσιν. Ὃς οὐχ ἐπαισχυνϑὴ πρόσωπον 

ἐντίμου, ἐδὲ οἶδε τιμὴν ϑέσϑαι ἁδροῖς, ϑαυμασϑῆναι πρόσωπα αὐτῶν. Κεγὰ δὲ αὐτοῖς ἀποδή- 
σεται, τὸ χεχραγέναι χαὶ δεῖσθαι ἀνδοός' ἐχρήσαντο γὰρ πσαρανόμως, ἐχχλεινομένων ἀδυνάτων. 

δ» Ἁ, ε ΄ 3 Μ 3 ΄ “ ὯΝ , ΙΧ 5 ἈΝ, ΨἙἍ ΑΩ Εν ΄ Αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐςιν ἔργων ἀγϑ)ρώκων, λέληϑε δὲ αὐτὸν δδὲν ὧν πράσσεσιν. Οὐδὲ ἕξαι τόπος 
ἰων 'ς ἰδὲ ἂᾺ ν Ψ 9 9Φ 9 ἅΨ᾽ ξ. Ὅ 

τῷ χρυξῆναι τὰς “ποιδντας τὰ ἄνομα' Ὅτι οὐχ ἐπ᾿ ἄνδρα ϑήσει ἔτι. Ὃ γὰρ Κύριος ππάντας 

ἐφόρᾷ' ὁ χαταλαμξάνων ἀγνεξιχνίαςα, ἔνδοξά τε χαὶ ἐξαίσια, ὧν οὐχ ἔςιν ἀριϑμός. Ὃ γνωρίζων 
9. “τ᾿ .» » 7 ΄ . ᾽ 

αὐτῶν τὰ ἔργα, χαὶ ςρέψει νύχτα χα! ταπεινωθήσονται. 

20, 241) 244) 2.6, 557, 359. ΑΙεχ. τὰ ἄνομα) α τα τού, 553: 
τὴν ἀνομιᾶν 157. τῇ αὶ πορευϑ. μετὰ ἀσεξῶν) α΄τοθ. μετὰ ἀσε- 
ξωὼν] μετὰ ἀνδρῶν ἀσεδὼν (ουπὶ ὠνδρῶν ζὰὉ Ἀὶ ἰῃ ςἰαγαέϊ. τηΐϊπμοσε) 
ΑΪεχ. β 

ΙΧ. Μὴ γὰρ εἴπῃς) μὴ γαρ ενπεῖις 138. 
᾿ ϑρὸς] δία Ἐπέ5Ι: Νοη υἱδιαῤέιμν οἱἷγς Υὶ εἴ.1.Δἴ. 

ἐπισκοπὴ ἐπὶ ἀνδρὸς τὰ Οὐοάϊςες ϑοτρῖ. 
4ζ8, 2:53, 2[4. ΑΙεχ. 

ν ν᾽ Γ 39 ν 
ΜΆ εἰπης ὅτι ἐκ ἔςιν 

Ὅτι οὐκ ἔναι] στι οὐκ ἐς!ν 

καὶ ἐπισκοφεὴ διο. δὰ ἤη. ςοπ).} φωΐ ανόκμὶᾳ- 
Δ» ᾿ Φ “ὦ φΦ «ὦ 

καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ} λα ΑΙά.". αὐτῷ] αυ- 
τε 23, 1ς7) 16ο. ΑἸΙεχ. παρὰ Κυρίου] ταρα Κυριω (τ1ο. “εουμήα 
1.) 137, 2ς4,. 261. ΑἸεχ. 

συνετοὶ καρδίας] φυνε- 

μή μοι εἰη---ἀσεξῆσαι) 
, δε α Ζοονεῖκο ἐγερέοίαι, νεῖ. 121. ἕναντι Κυρίου) ἐναντιον Κυριου 
130, 1όο, 253,,2:6.-Ἡ. καὶ ὶ ἕναντι] ἐνᾶντι δὲ 23. ΑΙεχ. καὶ ἔναντι 
«αντοχράτορος] εἰ αὖ Οπιπίροιεπίε Ν᾽ εἴ, 1,21. ταράξαι) τραξαι 139, 

147. 
ΧΙ. ᾿Αλλὰ ἀἰκολιϑοἢ αλλα γαρ ἀποδίδωσιν 43. Αἰεχ. αλλ᾽ απο- 

δοιη 4.2. αλλα γὰρ αἀποδιδοι 4.4. αλλ᾽ αποδιδοι 2 ςς, 4ς6, 4 ς7. 
ΟΙυγίοῖ. 1. εἰ, Ομὶ τεδάῥε Νεῖ. 1ῖ. ὥποδιδοι ) ἀποδίδι (66) 
16ο. ἀνϑρώπῳ] ανϑρωπὼν Ζ:6ό.ἀ καϑὰ ποιεῖ] καϑ' ἃ “ἃ ποιεῖ : ΑΙεχ. 

ἕχαςος αὐτῶν] 
καὶ ἐν τρίξῳ] και 

Χ. Απῖς νεγ, το. δδθεῖ ἴῃ ἴηδῖρ. 23. 

ἐχαςὸς ἄντῷ 11051379, 138, 139, 147, 22.) 4 ςό. 

ἐπι τριξω ςς. 
ΧΙ], Απῖς νεζ. 18. μαδεῖ. χς ἴῃ τηλγρὶηε 23. . Οἷει δὲ] οιη δὲ 11, 

1238, 2.0, 2ςς) 258. ΑΙεχ. Ὀγαιηἶτ, καὶ 2:7). εἰ δὲ αὖτ. μία: Ν εῖ. 
αι. ἄτοπα] τα ἀτρκα 43. ΑΙεχ. ποιήσειν] τζοιηστι 1238. ἢ 
ὃ παντοκράτωρ δὴ ἜΠΗ Δ ιόι. ΑΙά., κρίσιν} τὸ δικαιον 23. 

ΧΙΠ. ὁ ἐ ποιῶν] ὃ ὁ ποιήσας τες 
γεβεὶ! ογόεια μμὸ εαἷο Νεῖ. 1Δι.. τὰ ἐόντα τὰ ἡποντα 23. 
αὐτῇ 240, 257. φμα (μπὶ ἱπ εοὸ δ εἰ. 1.Δῖ, 

ΙΝ. συνέχειν] συσχεῖν τού, 110, 13}, 138, 139, 147. 157, 161, 
448, 240, 210, 253,27.) 258, 6 ς95)46ο. (οπιρὶ. ΑΙά. χατασχεῖε 
κατεχεῖν 3 ςά- 

ΧΥ. σπταὰς δὲ βροτὸς] βρετος πὰ 23. ΑἸ]οχ. 
348, 2:2. Οομηρὶ. ΑΙά. ὅϑεν καὶ} μαρεῖ οϑὲν ζιὺ -:- αςς. ὠπαϊ 
ψεῖ. 1. ὅϑεν καὶ ἐπλάσϑη] οϑιν ἐξηλϑεν 19). αρεῖ (δ “ὦ 

ΑΙεχ. -- ἼᾺΣ τω. 

ΧΥΙ. Ἴ1δὲ] υπολαξων δι Ἑλιες λέγει εἰδὲ 3. εἰ δὲ τού, ττο, 137, 

τὰ ἂν 

τας γαρ βροτος ςς; 

.. 138, 130, 157, 160, 248, 2490, 550, Ὡς.) 2.6, αςβ, 450, 46ο. (οπιρὶ. 

ΑΙά. ΑΙεχ. εἶδε (Ως) οςι, 4ς2. 3 ἢ δὲ ας 3. 
Αιποὰ εὶ εονμποίμε Νεῖ. 1Δῖ, μὴ νεϑετῇ] μὴ νυϑετεί (139. οοτγ. [6- 
εὐηάδ μι. υἱ 'ἴῃ ΕΔ.) 147), 226. ἄὄκιε ταῦτα] - Ιωδ 43, (139. ε- 

οὐπάδ π.) 4 ς4. (ΑἸοχ. ἰῃίες ὕθοοβ) ὠ ἐνωτίζου φωνὴν] ῥεγεῖρε σοοεαα 
γεῖ. [δι. ῥπμάτων] Ἤ με 240. 

ΧΥΙΙ. Ἴδὲ σὺ] εἰ δέ σοι ΠῚ. ἰδὲ συ 43, αςζ. εἰ δὲ σὺ τῖο, 
127,7), 118, 130») 160, 2490, 2.05) 24, 26, 2{8, Δὅόο. ΑἸά. ΑΙεχ, α σν 

ἰδὲς ουὖν 15). Κίάειο ει. 1.41. τὸν μισᾶντα.) ργετοϊττ. οὐκ 
τὸν ποιεντα τότ. 

με. Ριαντε, τὰ 138, 139, 249, 2 55. ΑἸἰεχ. 
ΠΥ ἥ 

Υ̓͂ τθν τὰ - τ 

Ἴδε μὴ νεϑετῃ} Οκοῖ 

(οπρὶ. ΑἹά. 

“Μὴ γὰρ εἴπης---αν- ῥίκαιον] ργαιρῖ. εἰναι ΠῚ, 23. ρῥγαπιι. καὶ Αἴεχ. 

ι4όι. - ἀαρανομῶν ΟὨμγγίοῖς. ]. οἶς. 
ἀσεξεςατος ςς, τού, 11ο, 137», 118,.139, 147), 157, :6ο, 248, 2:0, 

᾿τίον μου ΟἸγίοξ, 1. εἶς. 
δὲ (ουπι δὲ ἰπῖες Ὁποο5) ΑἸεχ. 

τότ, 4ς2. (οτρρί. 
ὁ ποιῶν τὴν ὑπ᾽ ἐρανὸν) φεῖ" 

γομένων 421. 
καὶ αδυνατοις 23. 

πράσσεσιν, ἃ ὧν 147. 
ΧΧΙΙ. Οὐδὲ ἔςαι] ἐδὲ εςι τον. το, ̓ἀῆδι τα, 130) 147.,.1 57» ἀδοὶ 

ἴῃ Ἄ“δλγαᾶ. πιΐηοσε Αἰεχ. 

Ἔσξεσε δὲ ἀσεζεῖς, ὁρατοὶ δὲ ἐναντίον 

ἡ ἐκ οιει 2όο. καὶ τὸν ὀλλύγτα )} α Τον ιό.. καὶ τὸν ὀλλύντα 
τὲς τοονηρὲς] εἰ ἱκιεγβείεκέενι πιαΐονς Υ εἴ, 1.,Δῖ. ὄντα αἰώνιον δίκαιον) 

φιί οἱ αἰεγπε: εἰ 7υβἔικα. Νέεῖ. 1.Δϊ. δίκαιος αἰώνιος ἐς Οοάεχ υπι5 

δεγρίϊ. ἃς, ἄηε ἐρί, α Οοάϊοεβ δεγρῖ!, δίκαιοι αἰώνιοι ) Οοάϊοε5 δετρῖϊ. 
δίκαιον. ᾽Ασε- 

δὴ] δίκαιον ὡσεξεῖς ; Οοπιρί. 

ΧΥ͂ΤΙΙ. ᾿Ασεδὴς ἄτο. δά ἄπ. ςοη,. 1 μαδεῖ δ κ ΑΚκχ. ὃ λέγων] 
α ὁ Οὐρὶ. βασιλεῖ} βασιλεὺς 46:. Παρανομεῖς τσαρανομὴς 

'ἀσεξίςατε) ἀσεξερατοι 111,23. 

ἄσεδ. τοῖς ὥρχεσι») 

ο Ὃς ἐπ--ἐντίμα] 

251,32, 8ς3, 25, 257, 3: Ο(ομρὶ. ΑΙά. 
“ Οἰνγίο. 1, οἶς 

ΧΙΧ. Ὃς οὐκ] ρταιπιῖῖ. καὶ Ομιγίοῇ. Ι. εἱς. 
Οκὲ ποη ἐγμόμἱ! Καείφηι ἱπλοπογαεὶ, Ὕεῖ. 1,21. 

ἐπηφχυνϑη 147) τότ, 248, ὡς, 294. Οὐοχωρὶ. ..ΑΙΔ. 

ἰσχύνϑη (ἄς) 2:ο,. ᾿αἰφχυνϑῇ ΑΙεχ, . ἐντίμου] ἐ ἐντίμων ΑΙεχ.. ἐραν- 

, δὲ οἶδε] οὐκιεδωχεν δὲ 111,22. εἐἰδὲ οἶδεν 
ἐδὲ αἷδε τίμην ϑέσϑαι ἀδροῖς} πείεὶ- 

“πὶ ἀοποτεσι ἀσίενγε ργὶπείρίδις ΜΝ εῖ, 1Αῖ. τιμὴν ϑέσϑα!) τιμὴν 
'ϑέσεσϑαι 23. αδροῖς] ανδρων 1Π1, 22. ανᾶρος 139,.147, 28, 
4.6. ϑαυμασϑῆναι) ῥγαπιΐῖῖ. τὰ 23. Αἰεχ, - δὲ ας. ϑαυ- 
μᾶασαι Δόο. ϑαυμασθϑῆναι πρόσωπα αὐτῶν) τε ϑαυμασϑηναι τα 
τροσωπα ἀντὼν (βιδ 34)22. πρόσωπα αὐτῶν] ρταπιῖς. τὰ τού. 
ΑΙεχ. 

ΧΧ, Κιενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται] λιν: δὶς ευεκίομε. Ψεῖ. 1.δῖ. 
τὸ κεχραγίναι)} τὼ κεκραγεναι 137) 138, 130, 17, 2:1, αςς, 28, 
46ο. ΑΙεχ. ἀνδρὸς]. ανδᾶρων 43: ἐχρήφαντο) ἐχρησατο 23, τύο, 

ἐχρήσ. γὰρ ὥραν. 7 αδεβῖ βεπὶ ἐπῖμ ἱπίφαιϑ Υ εἰ, 
121. παρανόμως] ἀνόμοις 1Π1. ἀνομος (ζοτ. ἀνομως). 23. ἔκ- 
κλεινομένων] ἐκκλειομενοις 1Π1. ἐκκλοιομεένων. 68, 1ς 2) τ16ο, 448, 4ζο, 
«ότι. (οιηρὶ. ΑἸεχ.- εγχλϑιομένων τος 11, 137, 130, 24. ς) αςύ, 27, 
4:8, 2.0; 260. ΑἸά. συγκλειομενῶν. 18. ἐγκλυομεένων 147. ἐγκλει- 

ἐκκλόινομ. ἀδυνώτ.} και αδυνωτοις 111, εχχαιομένοις 
ἐπε ἐχεϊαδετοπίμν ἐσήγιαί. Ν ει. 1Δῖ..᾿. - 

, λέληθε δὲ] αὶ Ν “:6.. φ 
ων ἼΧΑΧΙ. Αὐτὸς γὰρ]. α γὰρ δον, 

τότ, 2ζο, 2ξ1,),4ς2,2ς3}24,2ξξς, 2:6, 2ς8, 2.9. (οπιρί. ΑἸά.. ΑἸεχ. 

ἐπαισιχύνθ ἢ} ησχυνϑὴ . 
23, (ττο. υἱ νἱἀεῖιγ) 1379 138, 139) 1479249, 251, 255, 2ξ6, 257, 

. ῷ 490, 260. 

τόπος] - και οὐκ ἐςαι σκια ϑανατε 249. - ἐδὲ σκιὰ ϑανάτὰ (Ὁ ΚΧὦὮὉ) 
τῷ χρυδῆναι]} τε λα ον . μΑ- 

Ὀεῖ τε (Ὁ Κα 2ϊς. 
ΧΧΙΠ. 

ΧΧΙΝ. Ὁ γῶρ. Κύριος] ὅτι Κύριας Οδιγίοίς. 1, εἶς. 
τα σαντὰ 41. ΑΪεχ. 

οἷ, 
αἱ ει. 11. καὶ ἱξαίσια] και ἐξεσια 118. 
ΧΧΨ. ΔΌ ἰηϊῦο νεῖ, Ὡς. υἱηυς λἀ΄ ἤη. νεγ. 33. οὐγηϊδ μδβοὶ (υὉ 

πάντας} 
σαντα τς}, τόο, 240, 2ς4, 261. (Ἰνγίοί. . 

Ὅτι οὐχ ὅς. Δ4 ἄη. οοπι.Ἷ Βοῦει (Ὁ κς Αἴεχ. αὟάει 1κι.. 

ὃ ὁ καταλαμζάνων ὃ ὃ καταλαμᾷβανον (Πς) 2:6. { εοναργεάξη- 

Ἀς ΑΙεχ. ὀ ἐφὡὌ γνωρίζων] αὶ ὁ 23.. ΑΙεχ. εγκωριζον φς... καὶ 
ςρέψει] και βριφη τς. ταπεινωϑήσονται!) ταπεινωθήσεται 46:1. 

ΧΧΥ͂Ι. ὁρατοὶ δὲ] καὶ ὁρατοι 43. ΑἸεζ:- ἐναντίον αὖτ} ἐγε- 
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Ι Ω 1Β. 
ΚΕΦ. 

αὐτῇ. ὝΟτι ἐξέχλιναν ἐκ γόμον Θεξ, δικαιώματα δὲ αὐτῷ οὐχ ἐπέγνωσαν. Τξ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾽ 
αὐτὸν χραυγὴν πενήτων, χαὶ χραυγὴν «“τωχὼν εἰσαχόσεται. Καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν “παρέξει, χαὶ 

7 υς ξζ΄ ΄ ς ζ΄ Ἅ“) 3 », Ὰ, ἍΥΥ Α, Ν, 5 

τίς χαταδιχάσεται ; χαὶ χρύψει πρόσωπον, καὶ τίς ὄψεται αὐτόν ; χαὶ χατὰ ἔωνες, χαὶ χατὰ ἄν- 
᾿ϑρώχου ὁμ. Βασιλεύων ἄνρωπον ὑποχριτὴν ἀπὸ δυσχολίας λα. Ὅτι «τὸς τὸν ἰσχυρὸν ὃ 

λέγων, Εἴληφα, οὐχ. ἐνεχυράσω' ἴΑνευ ἐμαυτξ ὄψομαι" σὺ δεῖξόν μοι, εἰ ἀδικίαν. εἰσγασάμην, 
 Ἀ ᾽ὔ “τ-«τἰτΗν»ὭνΑκ “,͵᾿,}νὀ »᾿» ϑ}:λλ ὦ ΟΠ») 4 “ Ὦ» ,7) Ν 3 » »» 

᾿Οῦ. μῆ προσθήσω. Μη ἄπο σοὺ ἀποτίσει! αὐτὴν, ὁτι σὺ ἀπωσῇ ; 0τι σὺ ἐχλέξη χαι οὐχ εἐγω; 

χαὶ τί ἔγνως λάλησον. Διὸ συνετοὶ χαρδίας ἐρδσι ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἀκῆχοξ μου τὸ ἑῆμα. 

᾿ιὼξ δὲ οὐκ ἐν συνέσει ἐλάλησε, τὰ ῥήματα αὐτῷ οὐχ ἐν ἐπιςήμη. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάϑε ᾿1ὼδ.. 

μὴ δὼς ἔτι ἀνταπόκρισιν ὥσπερ οἱ ἄφρονες Ἵνα μὴ τοροσϑώμεν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἀνομία δὲ 
ἐφ᾽ ἡμῖν λογισθήσεται, ππολλὰ λαλόντων ῥήματα ἐναντίον τῇ Κυρίε. 

ὙΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Ἐλιὲς, λέγει, Τί τοῦτο ἡγήσω ἐν χρίσει : σὺ τίς εἶ, ὅτι εἶπας, Δίχαιός εἶμι 
ἔναντι Κυρία; Ἐγώ σοι δώσω ἀπόκρισιν, χαὶ τοῖς τρισὶ φίλοις σε. ᾿Ανάξλεψον εἰς τὸν ὀρανὸν, 

χαὶ ἴδε" κατάμανε δὲ γέφη, ὡς ὑψηλὰ ἀπὸ σᾶ. Εἰ ἥμαρτες, τί πράξεις: εἰ δὲ χαὶ πολλὰ ἠγό- 

μῆσας, τί δύνασαι ποιῆσαι ; : Ἐπεὶ δὲ ὃν δίχαιος εἶ, τί δώσεις αὐτῷ; ἢ τί ἐκ χειρός σου λήψε- 

ται; ᾿Ανδρὶ τῷ ὁμοίῳ σὰ ἡ ἀσέξεια σε χαὶ υἱῷ ἀγϑρώπε ἡ ἡ διχαιοσύνη σθ. ᾿Απὸ πλήϑες συ- 

μρωνόμηοι χεχράξονται, βοήσονται ἀπὸ δ βραχίονος “πολλῶν. Καὶ οὐχ εἶπε, ΠΒ8 ἐς! ὃ Θεὺς ὁ 

ου 75 ᾿ 

ψοντο ἔναντι τῶν ἐχϑρὼν 23. “ἐναντίον ἐχϑροι αὐτῇ 240, 452, ἐγένοντο ΧΧΧΥῚ. Οὐ μὴν--Ἰὼ6] 7κο ΩΝ ἄἶτε δ νεῖ 1δἰ Οὐ μὴν 
ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν ΑΙεχ. ἡ νὰ πο οὐ μεα ΟΣ ΩΣ δι δὲ ἀλλα] οὐ μην δὲ. αλλα 542.: ΜΉ ἡ δῶς α αἀνταπόχρ. .] οἱ ποίϊ 7» γὲ- . 

ΧΧΥῚΙ. ΘεΞ] Κυριὸν 2.3. αὐτπ 4:4. δικαιώματα δὶ] α δ υπάενε Ψεῖ. 1.,Δ1. καὶ μὴ δώσεις ἔτι ἀπόκρισιν τι Οοάϊοες ϑειρῆ. 
:ότ, 248. Οὐπιρὶ. ΑΙ4. ἐδ ἐπέγνωσαν) εκ ἐγνώσαν ςς. - ἀνταπόκρισιν) ἄποκρισὶν 33, 167. ΑΙὲχ. 

ΧΧΨΉΙ. Α νετς. 28. υἵχυε τἀ νέτ. 33. ἱποίυ, οτηπία παρα ἃ ΧΧΧΥΠΙ, Ἵνα μὴ -ὁμαρτ. ἡμῶν}. Νε ἀκξεαπινς μεν βεέτεαία 
ἈΕ 248. ἐπ᾽ αὐτὸν] α 139, 147) 5:6. πτῳήτων} πένητος 23, ποίγα ει. 1κἴ. Ἵνα μὴ τροσϑωμεν]) ἵνα μὴ ἢ ποροσϑῆτε 14 Οοάϊοες 
68, τού, τ:ο, 13}, 138, 139, 1479 197) τόο, τότ, 249, 240, 551; ϑεγρὶϊ, ἐφ ἁμαρτίαις} ἐν ἁμαρτίαις 43. ἐφ᾽ ἀμαρτιας ςς, τ18, 
232, 2.3,).28ς, αςό, 4:7, 258, 210. ̓ Ουρι: τ ΑΙεχ. εἰσακό. 4ςς. ἀνομία δὲ] αδικια δὲ τς). ἐφ᾽ ἡμῖ»} εν ἡμῖν τς7, 24. 
σεται ἐπαχουσετε 13. λογισϑήσεται!] ἐγαι 1Π. εἐξεὲ 23. λογισθϑέιη 68, τότ, 448. (οι. 

ΧΧΙΧ. Καὶ αὐτὸς] καὶ εἰ αὐτος 248. σαρίξε] παρέξεται ςς, λογισϑειήσεται (ἢ0) ΑΙά. γεραέείμν Ν ει. 141. πολλὰ λαλ. δτο. δά 
68, τού, το, 137, 138, 1395) 1479 179) 1τόο,.248, 249, 250,21, 2ζ2, ᾿ ἤη. οου}.} να ἰοφμονεϊδα: ὑεγό εονάμε Ἰονεῖνο, Υ εἴ, 1,δῖ. λα- 

3.3, 48) 246,.2ς7, 48, 8όο, ότι. ( σπιρὶ. ΑἸά. καὶ χρύψει,],] λέντων] λαλεσιν 23. ΑΙεχ, ἐναντίον] ἐναντι 23, τοῦ. ΑΙεσχ' τῷ 
λ αν. 5ς. καὶ εἰ κρυψει 68. καὶ οὐ κρυψει “6... καὶ τίς α΄-- Κυρίου) α τοῦ 23, ς(, τού, 137, 1389 139) 1479 157, 161) 249, 251, 
κατὰ 2.9] α οὑπὶ ἱηϊεττηοί. ισό. καὶ τίς ὄψεται αὐτόν) α 261. 4ςς, «τό, 4:7. Οοπιρί. ΑΚ. ΑΙεχ. τε Θεὲ 2:8, 2ς4. φι.- ἀὼ κἱ. 
αὐτόν] αὐτῷ ᾿Ιόο. καὶ κατὼ ἔϑνες] καὶ 160, 46:. καὶ κατὰ ἐν- ᾿ 
ϑρώπόυ] α χᾶι κατα 26:. Ι. ΟΡ. ΧΧΙΝ. ἱπ Εὰ. ΑἸάϊπα. ἘἘλιξς] ργαπηει. ετὶ το, 117, 

ΧΧΧ. ἄνθρωπον) ανϑρωπων 9.(2. ΓΕΜΜΤΕ αποκρυτὴς ᾿ς. 139) 147» 555; 246, 2ς7, 458, 29, 26ο. ΑἸά.. λόγει]) ρεαετηϊτῖ. 
ὑπὸ κριτὴν (8.). 2.-2Ζ.Ὀ ἀπὸ δυσκολίας} ὑπὸ δυσκολιας 117, Δό᾽. τι τού. | 
διὰ σκληρότητα 12 Οὐάϊοεϑ ϑετρῖϊ. ες ἢ]. σὺ τίς εἶ] σὺ τι εἶ 5(5. σὺ τίς εἶ ἄχς. δὰ ἔπι. σου.} παδεῖ 

ΧΧΧΙ. πρὸς τὸν ἰσχυρὸν} Ἰσροσωπον ἰσχυρὸν 249. ὁ λέγων})] [00 κς ΑΙεχ. ἔναντι) ἐναντίον ΟἸυγίοίς νὶ]. 372. ἕναντι Κυρίου] 
λα 2ζ9. Εἴλπφα] εἰληφας 179 250. ἐνεχυράσω] ἐνεχυρασα 11. ἢ ἢ ερις τι τδοιῆς ὦ ἄμαρτων (6ς) 43. ἐναντίον Κυριου, ἢ Ἦ ἐρεῖς τι " 

ἐγρχυράσω. ἤΑνευ ἱμαῦτα 5 ὄψομαι] ἐνεχυρῶσω ἄνευ ἐμαυτε" οψομαι τοιησω ἁμαρτὼν ςς, τού, ττο, 137, 138, 130, 147, τς 7, τόο, 2ζ0, 
(8ς).22. .. 41, 22, 2ς3, 2.4, 3295, 2.6, 2:8, 4ς0, 36ο, 26ι. ΑἸά, ἄς, πἰῆ οτι 

ΧΧΧΙ. σὺ δεῖξόν μφ} συ ϑι ϑειξον μοι ας4. σὺ δίδαξόν με “ρει, 68, τότ, 248. Οοτρί. ενάντιον Κυρις, ἢ ἐρεῖς τι κατευϑυνει σοι; 
Αἴεχ. μο]με23. εἰ ἰ ἀδικίαν] α εἰ 45: εἰ ἀνομίαν τού, 56:. Ω τι τποιησω ἀμάρτων 240. ἰ Ἃ ἐρεῖς' τί συμδαλεῖταί σοι; τί ποιήσω 
εἰ δὲ αδίκιαν 11). εἰργασάμην] ἠργασάμην Αἰκκ. οὐ μὴ τροσ- μαρτῶν ; (ουπι τί συμβδαλεῖταί σοι ἴπ οἰδταξς. πηποτε) ΑἸεχ. 

, ϑήσω] αὶ μὴ τρσσϑω 23. Αἰεχ. ΠΙ, Ἐγώ] - δὲ τοῦ, ττος 137, 138, 139, 147, 17, τ6ο, τόι, 

ΧΧΧΙΠ. Μὴ ἀπὸ σ5}) μὴ σαρα σΒ 53.) κ᾿ ζ») όδ8, τού, τ1ο, 13), 448, 249, 2.0, 2ζ1, 242, 253; 254) 25ς, 246, 2:0, 260, 26:. (οτῃρῖ. 

138, 139, 147) 157, 16ο,. τότ, 248, 449, 5ς0,.2ς1, 2.2, 2ς3,214,7)ὺ -ΑΙά, Ἐγώ σον ϑώσω] Πίαφκε εἰο- αδο Ν ι. [,Δἱ. . ὠπόκρισιν] αν- 

αςᾷ) 46, 2ς7,) 2.9, 260, Δότ. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ἀποτίσει) απὸ- ταποκρισιν 23." φίλοις σου] -ἴτ. 43, τς 7) 2{4. ΑΙεχ. αἰ σου τού, 

τιοις ςς) τού, 138, αςο, 411) 2ς2,. 2ς3, 355, 47, 2ς8, αὅο, τότ. ε10ο, 137) 138, 130,5) 147, 1όο, τότ, 248, 2ζ0, 2ς1, 2ς2, 2ςς, 26, 

ἀποτιῆς Το, 1379 1307) 187, 15:5. Αἰὰ, ἀπὸότίση Οσρὶ. αὐτὴν) 4{ς8, 26ο, 426:τ. Οοιηρί. ΑἸΦ. «ρηΐεῖε αὶς Υ εἴ, 1,3ϊ. 

αυτης (υἱ νἱἀεῖιγ) Δ. ὅτι σὺ] α σὺ 11, 23; τ1ο, 137) 1389) 19,9, [ΙΝ κατάμαϑε δὲ] καταμαϑὲ ϑὴ 43. κα δὲ δὲ ςς, τς7, τότ, 4:7. 
147, 157, 2.0.) 210, 251) 253, 254) 2ςς, 2.6, 2ς7,) 28, 2.9, 260. Ὀμπρὶ. ΑΙά. μαῦεῖ δὲ 'π ομαγαέξ. πιίωογο  Αἴοχ. ᾿ κατάμαϑε δὲ νἔφη] 
ΑΙΘχ.. ἀπώσῃ] απωσῳ.23, 68, τότ, 428, 249, 4.3, 254» 20. γύβίεε ἐπ “κύει νεῖ. 11. νίφη] τὰ νέφη καὶ εἰδὲ 43. τῶ νέφη καὶ 

Οοωρὶ, Αἰεχ.Ό ὅτι σὺ ) ἐκλέξῃ] ὄστι συ απτωσῇ 160." ἐκλέξη] εκ-ὀ ἴδε (συ καὶ ἴδε ἰπῖεῦ ὕη003) ΑΙχ. ὡς ὕψηλα] , ὡς τού, 46:. 

λέξω 111... ἐκδεξζη .ς4. καὶ ἐκ ἐγώ) καὶ ἐγὼ 43. μαρεῖ ἐκ ἴπ οὔῶτ. Ὑ. «πολλὰ ἡνόμησας] ᾿ς, 23. ΑΙεχ. σηκίία ἐπ εβὸ Κδεὶ {πὶ νει. 1Δἱ. 
τηΐπογε ΑἸςχ. ἠνόμησας] ἠνόμισας ΑἸά. 
ΧΧΧΙΝ. συνετο} συνετὴν (ἢ) τού. κὠρδίαςἾ καρδιᾳ 43)2.4,. ᾿ ΨὙΙΙ. Ἐπεὶ δὲ ἦν] καὶ εἰ 23, 249. ΑΙεχ. ἐπειδὴ εν τού, 13}, 1.18, 

46ο. Αἰέεχ. ὦνὴρ δὲ] , δὲ ΟΒιγίοϊ, 1. οἷξ. “90 φρόνιμος ΑΙεχ. 139, 157, 250, 4ς1, 8ςς, 5ςό,. “48, 2:0) 26ο. κα δὲ τότ, 248. (οπρί. “᾿ 
μὲ τὸ ῥῆμα] Ὠεδεῖ τὸ ῥῆμα (Ὁ “{ ΑἸεχ. (2! ΑΙά. κἀν. Ἐπεὶ δὲ ἢ ἂν δίκαιος εἶ) Εἰ  ἤωθκε εἰ Δεῖ. 1,3ι. 

ΧΧΧΜΝ. ἸἸὼδ δὲ] α δὲ 42. Αἴοχ. Ἰδέ δὲ ἄς. δὰ ἤη. «8Ρ.)}] τί δώσεις] τι δωσει ι 20. ἢ τί ἄκο. δὰ Άπ. οοη). ο.7 μαθεῖ (Ὁ χς ΑἸεχ., 

, 248. ἐκ ἐν συνέσει} ἀ συνέσει Οοπιρί. ἐλάλησε) ἐλαλησας 11. καὶ νίῷ ἀνθρώπου] καὶ ὑπὸ ανϑρωπου 43. ' ᾿ 
'“ΠΙ, 43. τὰ ῥήματα δις. δὰ ἤπ. οοιν.} εἰ σεγόα εἶκε μοῦ (μη (ἰπ-͵. ᾿ ΙΧ. ᾿Απὸ αλήϑους] ὑπο τληϑες 240. ΡΟΦΑΡΝ ΝΟ] συχο- 
εκ. ει. 1δι. τὼ ῥήματά αὐτι] τα δὲ ρηματα σὰ 1Π,.4. τὰ δὲ φαντεμενων ςς. κεκράξονται] και χκραξονται 255. 
ρήματα αὐτῇ ξς, τού, 110) 1375 138) 139) 147) 1579, 161) 248, 249, ᾿ Χ. ὁ Θεὸς] Κυριος τς). αὖ 244. ὁ κατατάσσ. φυλακ. πἰνἢ 

4ζ0. 2ζ1) 2.2, 253) 2535) 2.6, 257) 260. (ομρί. ΑΙά. ΑΙεχ. φιὶ δἰ γί δαὶ! εὐ βοάϊας ποέΐνγπαι; ' εἰ. 1Αῖ, 

-᾿ μ 



Ι ὦ Β. 

κεξῷ. ΧΧΧν. 
τ Φ 3 ἰδ 3 : 

ποιήσας με, ὁ χατατάσσων φυλαχὰς νυκτερινὰς, Ὃ διορίζων με ἀπὸ τετραπόδων γῆς, ἀπὸ δὲ 11. 

12. 12. 

14. 

15. 

τό. 

κεῷ. 
ΧΧΧΥῚΙ. 

1 ὃς 

ἘΦ. 

Γι 

ρῷ 9 φῷ 3 φῶ », " »" Ν 3 ΄ Σ “2. "κἍ})}Σ ἂΨ ρῷ 

πετεινῶν ἐρανδ; Ἐχεῖ χεχράξονται, χαὶ 8 μὴ εἰσαχόσῃ, χαὶ ἀπὸ ὑὕδρεως πονηρῶν. ΓΑτοπα γὰρ 
ρΦ 4 ων 

οὐ βέλεται ἰδεῖν ὁ Κύριος, αὐτὸς γὰρ ὁ πταντοχράτωρ Ὃρατήῆς ἐς! τῶν συντελάντων τὰ ἄγομα, 
νΝ 7 7 . » 7 2 “ ς᾽ Ἀ7 ΣΝ 9 δ᾽ ει ν  Ὧ 

χαὶ σώσει με’ χρίϑητι δὲ ἐναντίον αὐτᾶ, εἰ δύγασαι αὐτὸν αἰνέσαι, ὡς ἕςι χαὶ γῦν. 
ν 3 ΄ 3 . 2) ν ν ,Ν , ΨΚ ᾽, ᾽ ν Ὲ ἝΝ , 2. “ 
ἔςιν ἐπισχεπ]όμενος ὀργὴν αὐτϑ, χαὶ οὐχ ἔγνω τιἀράπ]ωμά τι σφόδρα, Καὶ ᾿Ιὼδ ματαίως ἀνγοί-- 

γεὶ τὸ ςόμα αὐτῇ, ἐν ἀγνωσίᾳ ῥήματα βαρύνει. 

Ὅτι οὐχ 

ΠΡΟΣΘΕΙΣ δὲ ἔτι Ἐλιὸς, λέγει, Μεῖνόν με μιχρὸν ἔτι, ἵνα διδάξω σε" ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐξ! 
λέξις. ᾿Αγναλαξῶν τὴν ἐπιςήμην μου μαχρᾶν, ἔργοις δὲ μου Δίχαια ἐρὼ ἐπ᾿ ἀληϑείας, χαὶ οὐχ 
Ψ ε7 958}. φ᾿ 4 δΝΨ Ψ ε ΄ » ν. 2 2 ., ΕΝ 

ἄδιχα ἑήματα ἀδίχως συνιεῖς. ΤΓίνωσχε δε, ὁτι ὁ Κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄχαχον, δυνα- 

, τὸς ἰσχύϊ χαρδίας ᾿Ασεξῇ οὐ μὴ ζωοποιήση, χαὶ χρίμα ππτωχῶν δώσει. Οὐχ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίᾳ 

ὀφϑαλμοὺς αὐτξ, χαὶ μετὰ βασιλέων εἰς ϑρόνον, χαὶ χαϑιεῖ αὐτὲς εἰς γῖκος, χαὶ ὑψωθήσονται. 
΄- ς Ζ΄ 3 ΄ ’ 2 ΄ ΄ 3 ν 9 ᾿ φῷ 9. ». 

. Καὶ οἱ πεπεδημένοι εν χειροπέδαις, συσχεψήσονται ἐγ σχοινίοις πσεγίας, Και αναγίελει αὑτοῖς 
.» » κω Ν Ν 7΄ 9. ω 2 ΄ 2 ν ὦο ΄ 3 7 

τὰ ἔργα αὐτῶν, χαὶ τὰ πιαραπ]ώματα αὐτῶν, ὅτι ἰσχύσεσιν. ᾿Αλλὰ τῇ δικαίου εἰσαχέσεται" 
χαὶ εἶπεν ὅτι ἐπιςραφήσονται ἐξ ἀδιχίας. Ἔαν ἀχάσωσι, καὶ δελεύσωσι, συντελέσεσι τὰς ἡμέ- 

ρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς, καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις. ᾿Ασεδεῖς δὲ οὐ διασώζει, πσαρὰ τὸ μὴ 

βέλεσϑαι αὐτὲς εἰδέναι τὸν Κύριον, καὶ διότι γεϑετόμενοι ἀγήχοοι ἦσαν. Καὶ ὑποχριταὶ χαρδίᾳ 

ΧΙ. 

254. 
41. - σοφιζει ἡμὰς 23. 
ΑΪοχ. 

ΧΙΙ. ᾿Εκεῖ --ἰσακάσῃ] μαδεῖ ὧδ κα Αἴεχ. κεχράζονται) κε- 
χραζον Π|. καὶ οὐ μὴ] α καὶ 248. καὶ οὐ μὴν ΑἸά. καὶ ἀπὸ 
ὕδρεω.} α και 23, τότ. ΑἸά. ΑἸεχ, καὶ ὑπὸ υδρεως 138, κα 1307 147» 

Ὁ διορίζων με] α ὁ τόο. ἀπὸ δὲ] και ἀπο 23. Αἰεχ. κ δὲ 
τοετεινὼν} πετινὼν (6) 21. ἐρανὉ} -Ῥ σοφιζὴ μας 

Ἔ σοφίζει με (Ὁ κς ἴῃ οδιαγαέξ. τηΐποσε 

“ς6. τοονηρῶν α 139, 1479 256. 

ἽΧΙΠΙ, ἼΑτοπα γὰρ] ζαπα επί Νεῖ. Ἰ,Δῖ, οὐ βέλεται} οὐ βε- 

λευεται 2ς3. οὔ βάλ. ἰδεῖν] εἰδειν καὶ βαλέται 3. ιδειν οὐ βαλεται 

, δξν τοῦ, το, 1379 138, 130»)147, 157) 160, 161, 248,240, 20, 2 ς2, 
2:4. 2: ς, 256, 257, 2 8, 459, 26ο. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἰδεῖν ὁ Κύ- 
6105] ὁ Κυριος ἰδεῖν 11,253. ὁ Κύριος] α ὁ ττὸ, 137, 139», 1470 
ας) ες, 2:6, 2ς7, 2.90,»,46ο. αὐτὸς γὰρ---ἄνομα ἱπ οοπι. ἴε4.] 
ζ επὲσι Οπιπίροιεηε βευ ῥί οἷ! δος, φμὶ  αοίωεπ ἐπε βέείανι; Ν εῖ. 1... 

ΧΙΨΝ. Ὁρατῆς ἐς!} ὀρατος εξ! ἃ ς8. τῶν συντελδντων] ῥγαρτη τ. 
τσαντῶν 23. 147. καὶ σώσει) ὃς σωσει 11. ος σωσι (0) 23. 

χρίϑητι δὲ ἐναντίον αὐτὰ ἡμάϊεαγε ἑβαφμε φοίτα ἐα Ν οι. 1Δϊ. εἰ 

ϑύνασαι ἃς. δὰ δη. ζΟΠ,. 7 “ἽἹ Ὁ υρλς οοἰϊακάανε ἐμπὶν βεμεὶ οΠ. Ἰθϊά. 

τὸν---καὶ νῦν] αἰνέσαι αὐτὸν ὡς ἔςι" καὶ νῦν (ας) τοό. Οοπνρὶ. 

τὸν αἰνέσαι] α-. 11, ςς» 161, 248, 249, 2ς2, 253, 2.4. αὐτὸν αἰνέ- 
σαι---ἰπισκεκἸόμενος ἰπ οοτῃ. {ε4.} αἰνέσαι αὐτον" ὡς ἐξιν. κἂι νὺν οὐκ 
ἐξὶν ἐπισκεπίομενος τόο. αἰνέσαι) δοζασα! 1ς7. 
Ὅτι ἐκ ἕξιν] ὡς ἐςὶν. καὶ γὺν οὐκ ἐξὶν 23. κα Χᾶὶ γὺυν 2:1. ὡς εςιν. καὶ 

γυν οτι οὐχ ἐξὶν 2ς2) 260. ΑΪεχ. ὡς ἔςι. καὶ νῦν. ὅτι οὐκ ἕξιν ΑΙά, 

καὶ νῦν ἄς. δὰ βη. ο8Ρ.] Βαθεῖ {00 χς ΑΙεχ. . 
ΧΥ. Ὅτι οὐκ ἔριν] α οτι 2.4. καὶ ἐκ ἔγνων] α καὶ ΑΙά. 

παράπ]ωμά τι] τιαραπ]ώματι (Άς) 11, τού, ττο, 13}, 138, 130) 161; 
240, 20, 257, 26ο. (οτηρὶ. ΔΙά. α τι 250. 

ΧΥῚ. ματαίως ἀνοίγει} Ὁ. 110, 137). ἄνοιγε; μὰ ματαίως 130, 
147, 2.6. ἐ 

3 
ἂν- 

ἢ 
αν- 

ε ν δ ὦ 

ως ἔφςν Καὶ! νυν. 

ἀνοίγει τὸ ςόμα αὐτξ} τὸ ξςομῶ αὐτῇ ἀνοίγεε ς-ς. ἐν 
ἀγνωσίᾳ] ἐν ἀνωγνωσίᾳ ΑἸά. 

Ι. Οδρ. ΧΧΥ. ἴῃ Ἑά. Αἰάϊ. Προσϑεὶς δὲ] υπολαξων 449. 
Προσϑὲὶς δὲ ἔτι] ετι δὲ τροσϑεις ιόι. “άδεης ἐγρο. εῖ. 1.41. δὲὲ 

ἔτι} α δὲ ας8. ἃ. ΑΙ4ά. ἔτι Ἰλιὰς] ττ. 11,23) ςς, τού, τ1ο, 137) 
138) 130, 147, 16ο, 248, 2.0, 2ς2, 2:3, 234, 2ξςς, 2:6, 2ς8, 2 ς9, 

᾿46ο. Οομρὶ. ΑΙεχ. Ἑλιδ,] α τότ. ΑΙά. 

Ι:. Μεῖνόν με] μείνων με ΑΙά. Μὲεῖνόν με μικρὸν ἔτι] μικρον μὲ 
μένον ετὶ 23. ἢσ, ηἰῇ μεῖνον, ΑἸεχ. δωβίπο ρεβίωνε Ν εἰ. 1.Δῖ. 'μι- 

χρὸν ἔτι) α ἐτὶ τόο.. ἐν ἐμοί ἐς.) μοι ἐνεςιὶν 43. Αἰεχ. ἐςὶ λέξις] 

βα βέγπιοπει ει. 141. λέξις] λέγειν ΟΡ γίοῖξ. νἱ. 372. 
ΠΠ. ᾿Αναλαδὼν] λαδων “61. μακρῶν] μικρὰν ΑἸά. 4(ε ἱοηρὲ 

ει. 1,41. ἔργοις δέ μου ἄζε. δὰ ἔῃ. οοπι. 14. ορεγί δι» ἀμίξηα δὲς, 
χα ἠωβα μεπὶ, ἰοφμαν ἱμπ νεγ σία, εἰ πον ἱηγυβἑία : νεν δα ἰπγωβὲ ἱπιοὶλ- 

24-. Ν εῖ. 1Αϊ. ᾿ 

οι. ΠΠ. 

130,.147, 157. 2:19 2ςς,) 2:6, 2.7, 258, 26ο. 

᾿ ΡΙῸ βοησονται) 2:2, 461:. 
'φμὶα ἐϊραῤὲ! Νεῖ. 1 αἱ. 

ΙΝ. Δίκαια ἐρὼ] ΓΓ, 249. καὶ ἐκ) α Και τ:ο. 

εἷς (Ως) 137, 138, 1307) τότ. (πῃ. 
Ν. Γίνωσκε δὲ] γινωσκω δὲ ἐγω 1Π. γεινωσκώ δὲ 23. κα δὲ τς7. 

ὅτι ὃ ὁ Κύριος] αότῖο, 147» 1ς 7, 259. κα ὁ Κύριος ΑΙά, οὐ μὴ] οὐ 

μὴν ΑἸά. ἀποκοιήσηται!) αποτήσηται 147). αποκοιησετὰι το. 
δυνατὸς υἵχυς δὰ ἔπη. οοηι. 11. μαδοῖ (Ὁ χς 248, ΑἸεχ, καρδίας] 
καρδιαῖς τς). καρδίαν Οοπιρὶ,. 

1. ᾿Ασεδη) ἀσεξων 111,23, ς ς» 68, τοό, ττο, 137, 138, 130, 147, 
1577) 1όο, τόι, 248, 249, 230, 251) 2ζ2, 2ς3,), 254) 25) τό, 27, 

2ς8, 29, 260, 261. Οὐομρὶ. ΑΙά. ὡοκοιήσῃ) ζωοποιησει 1], 4 ςο, 
453. ΑΙεχ. καὶ κρίμα] καὶ κριματα 68, τού, 110, 137, 138, 130, 
147, 157) ιόο, τότ, 248, 2:0, 254, 2ςς, 26,-ς7, 258, Ζόο. Αἰά, 

καὶ χρήματα Οοτηρ. ττωχῶν] ορφανων 15). ϑώσει] δωση (υξ 
νἰἀετυτγ) 68, 26ο. 

ΝΙ1. Οὐκ ἀφελεῖ] ΡΓατηϊῖ. καὶ 22. κα οὐκ τόο. οὐκ ἀφελὴ 
ΟοτρΙ. ἀπὸ δικαίου] ἀπὸ τὰ δικαις ςς. απὸ δικαιες ῖο6. ὁὀφ- 
ϑαλμὲς αὐτῷ ὀφθαλμὸν αὐτε ὥδεπθί., καὶ μετὰ βασιλέων) και 
μετα βασιλέως τοό, ᾿ιόθ. καὶ καϑιῖ] καὶ καϑίεται 147, 2ςό. 
α και τόο, τότ, ὅξι, (9. Οὐοπιρὶ. ΑΙςχ. καϑηῖται 240. (ας 7. οὔπὶ 
και δυγαί.) καὶ χκαϑ-. αὐτὲς εἰς νῖκος} καϑιει αὐτὰς" καὶ εἰς νικος 
23. εἰς νῖκος] εἰς νειχος (11. εχ οοἴτ. ἤργὰ 11π.} 2 ς2. ργαβιηϊῖ. καὶ 
157, 254. (ΑἸεχ. ἱπίεγ πππςοβ.) εἰς τέλος 13 Οοαΐοες ϑειρὶ. καὶ 
ὑψωθήσονται!) υψωϑησεται 1. καὶ ὑψωθησεται ςς) το, 137, 139, 
147, 2ςό, “όο. Αἰά. 

ΝΠ. Καὶ οἱ πεπεδημ.Ἶ κα καὶ 13). καὶ εἰ τπεπιδημ. ΑἸεχ. 

ἐν χεριροπέδαις] ἐπὶ χειροπεδαις 147. λὲν 15). ἔν σχοινίοις] ἐν 
σχρινιω 68, τού, τ1ο0,) 1379) 138, 1307) 1479 τόο, τότ, 248, 249, 2:0, 

ῶς1) 2ξζ2,), 2ς3, 2ςζ,) 26, 3.57» 2ς8, 29, 26ο. Οομρὶ. Αἰά. 

12 Οοὐϊςεβ ϑεγρὶ. σχοινίοις) σχοινία 1ς 7. 
ΙΧ. ὅτι ἰσχύσεσι) οταν ἐισχυσωσιν 23. Αἷεκ. 

σασι 14). ἰσχυεσι τιόο. ἰσχυσῶσι 240... 

Χ. τὰ δικαία} δικαίων ΟἸεπ!. ΑΙεχ. Ρ. ὅ4:. 
Ἔ και αποκαλυψοι τὸ ες ἀντῶν εἰς τταίδειαν 147. 
ΑἸεχ. 1. οἷς. 

συνιεὶς) συνι« 

ϑ 

ΔΑ ἣν 

ΝΣ 
Ισχύσωσι] ισχυ- 

ὡσαραίσετα!} 
εἰσακάοι (Ιεπι. 

ἐπιςραφήσονται] ςραφησονται 110, 2 6. 
ΧΙ. Ἐὰν ὀκάσωσι]) ργδευλῖτι. καὶ 130, 147) 2 6. 

αζο. καὶ δαυλεύσωσι] καὶ δελευσεσι ἃςς. 
συντελεσωσι 26ι. 

ἐᾶν δὲ ἀκυσωσι 
συντελέσεσι) Αα 88. 

ἐν εὐπρεπείαις} ἐν εὐπραγιαις το, 137,1 48, 
ἐν εὐπρωγείαις ΑἸά. 

οὐ σωζει 2ς2. (Ἰεῃ. Αἴδοχ. 
αὐτὰς εἰδέναι} τι. 11, 240, 

τὸν Κύριον) τὸν Θεὸν ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1, οἶς. 

ΧΙ]. οὐ διασώφξει) οὐ διασωσει ςς. 
1. οἴ. παρὼ τὸ] παρῶὼ τῇ Οοιορί. 
253. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ, 
καὶ διότι γεϑετάμενοι εἰ ξωπε νπομεγοπίμγ Ν εἴ. 1,2ἴ. 

ΧΠῚ. Καὶ ὑποκριταὶ δε. δὰ ἔη. οοπ).}] παῦεὶ (Ὁ ᾿ς 248. ΑἸοχ. 
καρδίᾳ} καρδιας ςς, 461. βοήσονται) βοηϑησονται (110, ἀυῦ. δη 

ὅτι ἔδησεν] οτι ἐδηλώσεν 130, 147,2 56. 

τι 



1 ῺΩ Β. 
ἈΝ Φ, ΧΧΧΥ.. 

τάξεσι ϑυμὸν, οὐ βοήσονται, ὅτι ἔδησεν αὐτός. ᾿Αποϑάνοι τοίνυν ἐν γεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν, ἡ 
δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσχομέγη ὑπὸ ἀγγέλων, ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἔϑλιψαν ἀσϑενῆ χαὶ ἀδύνατον, χρίμα δὲ προ 
ἔων ἐχϑήσει. Καὶ προσεπιηπάτησε σῈ ἐχ σόματος ἐχϑρᾶ, ἄξυσσος κατάχυσις ὑποχάτω αὐτῆς, 

χκὶ χατέξη τράπεζά σοὺ “πλήρης «πιότητος. οὐχ ὑςερήσει δὲ ἀπὸ διχαίων κρίμα, Θυμὸς δὲ ἐπ᾽ 
ἀσεξεῖς ἔςαι, δι᾿ ἀσέξειαν δώρων ὧν ἐδέχοντο ἐπ᾿ ἀδικίαις. Μή σε ἐχχλινάτω ἑκὼν ὁ γᾶς δεήσεως 
ἐν ἀνάγχῃ ὄντων ἀδυνάτων, χαὶ πάντας τὲς κραταιοῦντας ἰσχὺν Μὴ ἐξελχύσης τὴν γύχτα, τοῦ 

ἀγαδῆναι λαὸς ἀντ᾽ αὐτῶν: ᾿Αλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἃ ἄτοπα" ἐπὶ τὅτων γὰρ ἐξείλω ἀπὸ π͵]ω-- 

χείας. ᾿Ιδὰ ὁ ἰσχυρὸς χραταιώσει ἐν ἰσχύ;, αὐτϑ' τίς γάρ ἐςι χατ᾿ αὐτὸν δυνάςης; Τίς δέ ἐςιν 

ὁ ἐτάζων αὐτξ τὰ ἔργα; ἢ τίς ὁ εἰπῶν, Ἔπραξεν ἄδιχα ; Μνήσθητι, ὅτι μεγάλα ἐςὶν αὐτὰ τὰ. 

ἔργα, ὧν ἦρξαν ἄγδρες. Πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ, ὅσοι τιτρωσχόμενοί εἰσι βροτοί. ᾿1δδ ὁ 

ἰσχυρὸς πολὺς, χαὶ ἃ γνωσόμεϑσα" ἀριϑμὸς ἐτὼν αὐτῷ χαὶ ἀπέραντος. ᾿Αριϑμηταὶ δὲ αὐτῷ ςα- 
φ ε ἰδ Ἁ, 3 ΄ ς ἰδὲ 3 ͵; ςε ΄ ΄ 3 Ζ΄ Ὰ, ξζ᾽ 

γόνες ὑετξ, χαὶ ἐπιχυϑήσονται ὑετῷ εἰς γεφέλην. υήσονται ππαλαιώματα, ἐσχίασε δὲ γέφη 
ϑππ-.ἢ ϑ Ζ ἰϑὸ Ψ » ξ΄ Ὰ, ; ΄ Ὁ. κ᾿ φ΄ Ν ον 9 ϑ ξ΄ 

ἐπὶ ἀμυϑήτῳ βροτῷ" ὥραν ἔϑετο χτήγεσιν, οἴδασι δὲ χοίτης τάξιν" ἐπὶ τότοις πᾶσιν οὐχ ἐξίςα- 
᾽ 4 »ς ᾿ 5 ἈΝ ’ ΙΝ ς 2. Ν ΄ . ΝΌΟΝ φ΄.,.3 » 

ταί σου ἡ διάνοια, δδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ χαρδία ἀπὸ σώματος. Καὶ ἐᾶν συνῇ ἀπέχτασις νε- 
2 ς 2 “ » Ὁ. 3 . » “, ,» ΣΝ ὮΝ ν εφ’η “᾿ 7 » 2 

φόλης, ἰσότητα σχηνῆς αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἐχτενεῖ ἐπ αὐτὸν ἡδῶ, χαὶ ῥιζώματα τῆς ϑαλάσσῃς ἐχάς-. 

λυψεν. Ἔν γαρ αὐτοῖς χρινεῖ λαᾶς, δώσει ἊΝ τῷ ἰσχύοντι. ᾿Ἐπὶ χειρὼν ἐχάλυψε φῶς, χαὶ 
, 

ΧΙΝ. ᾿Αποϑάνοι] ἀποϑάνῃ ΑΙεχ. τιτρωσχομένη) -Ἐ εἴη 24. ΧΧΠΙ. ὁ ἐτάζων] ὁ ἐξεταζων 130, 147, 4.6. ἥἣ τίς]τις δὲ ει, 
᾿ΑΙεχ. τιτρωσκομένη ὑπὸ ὁ ἀγγέλων] Βδδεῖ Ὁ τ Ὡςς. υμίπεγείαγ αὐ ἅς. “ἢ ἔριν 2δι. ὁ εἰπὼν] ὃ εἰκας 11. ςς, 118, 1ς7, 16ο, (248. 
᾿σηροίἑε Δ εἰ. Ἰμῖ. ᾿ ςοττ υἱ ἰπ ΕΔ.) αξι, 2.2, 2ξς, 248. Οὐρὶ. ὦ εἶπας τού, αόι. 

ΧΡ. ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἔϑλιψα»] φυοά οὐδοιειιδι δ; [1. ἴϑλιψαν)] Ἔπραξεν ἄδικα] ερὰν ἱπίφωε ἢ Ν εἰ. 1κῖ. 
εϑχιψεν 260. ἀσϑιενῆ καὶ ἀδύνατον] ἐηβγημενι εἰ ἱπυαίἑδενι : εἴ. ΧΧΙΨ. Μνήσθητι] η μνησϑητι εν Ιωδ 22. -Ἐ ὅν Ἰδδ ἴπίεσ τηχ- 

{κι. κρίμα ϑὲ τραΐίων ἰκϑήσει) ἡκαϊεέμπι ὑετο πιαημείογαη βαίμΐ., οο8 Αἰεχ. ὅτι μεγάλα] αοτι 461. μεγάλα ἐρὶν αὐτΒ] αὶ ἐξὶν 23, 
ἱθἰά. 21τ. μεγάλα ἐρὶν αὐτῷ τὰ ἔργα) μεγαλα τὰ ἐργα αὐτὰ ἐρὶν τού, 

ΧΥῚ, Καὶ προσεπιηπάτησε) χαι ρος ἐπι ἡπάτησιν 1ΠΠ. “και 1379 130) 147.) 147, το, τότ, 248, 2ςο, 2.5, 4: ς, 46, 4-ςγ, 2:8, 
προσεπιηπατησαν 21. καὶ ὥρος ἐπεὶ πγάτησιν 68, 137, 1ς7, 161, ὈΟοιιρὶ. ἔς, πἰῇ ἑαυτα, Α14. τὰ ἐργα αντε μεγαλα ἐξὶν 148. ικε- 

448, 20, 2ς9, 26ο. Οοπιρί. Άς, οἷα σάτησιν, ΑΙ. ἐπεὶ ππάτησε γαλα αὐτὰ τὰ εργᾶα ἐξιν 8 53. ἐςὶν αὐτῇ Ὲ τα. ΑἸεχ. 

14. 
Ϊ 5- 

1οὅ, 261. καὶ ἡ προσείποι ἡπάτησε το. καὶ προσέπει ἡπατησε 118, ΧΧΝ. Πᾶς ἄνθρωπος) τας δὲ ἀνϑρωπὸς ςς,2.4. Πᾶς ἄν- 
2.44.4:8. καὶ προσεΐπη ἡπάτησε 1 39) 147» τ6ο. ᾿ και σροσετι ηπα- ρωπὸς ὅζο. υἵχις δὰ νοῦ. ἀμυϑήτῳ βροτῷ τοι. 28. μαῦοὶ πὶ δὲ 
γλσε 2:2. ΑἸεχ, Καὶ τροσεπιππάτησε ἔζο. δὰ ἤη. σοη).} μαδεῖ ἢ Αἰεχ. εἰ ἴδεν] ἴϑιν ΑΙεχ. ἐν ἑαυτῷ] αὐτὼ ςς. ἐν αὐτῶ 17, 8ζ2. {: 

δὲ 248. ΑΙεχ. ΚΟΝῚ 68, 1ς7, τότ, 248. (οπιρὶ. ΑἸά. μὲ ττο, ΟὐμΡΙ. ὅσοι ὅζο. δὰ ἤπ. ςσπι.} φιυέεμηφης ἐοπερεηρμμίωγ δοπείμον 
137, 130, 147. ὑποκάτω αὐτῆς} τῆς υποχρισεὼς 248. πιαὺρ. εῖ. 1,8ῖ, βροτοί] ἝΞ ἕκαςὸς αποδλεπὼν μακροϑεν 147. βρωτοὶ 
τράπεζα σ"] ἘΠῚ οὐ 4ξ2. (Πο) 2:6. 

ΧΥΠΙ. Οὐχ ὑρερήσει ὅζο. κὰ ἤη. οοπη.} μὴ ὑρερήσει κρίμα δικαίων ΧΧΥΊΙ. καὶ αὶ γνωσόμεϑα] και τγνωσομεϑαὶ τού. καὶ κε γνωσϑη- 
4 Οοὐϊςες ϑετρὶ!. Νοη ἀοβεῖοι ζω ο ὑἡμάϊείων; Νεῖ. 121. Οὐχ ὑξε-ς σεται τς). καὶ ἰγνώσωμεϑα (8ς) 26:1. καὶ οὐ γνωσθησόμεϑα ΑΙά. 
ῥήσει δὲ] καὶ οὐχ, υξερῆσει 23. ΑΙεχ.  ὑσερήσει δὲ] . δὲ τόο. ἀπὸ ᾿ ἀριϑμὸς] Ἔ δὲ 2.3... ἐτὼν αὐτι} οδὼν αντα 68, τόο, 161, ς2, 2 ς3. 
δικαίων] απο δικαιξ 21. ᾿ καὶ ἀπέραντος) α καὶ 138, 251. 

Ο ΣΠΙΠΙ. ἔςαι] πξεε 1,23, τς). ἐσὶν τόο. . δι’ ἀσέδειαν)] δὲ ΧΧΥΠ. ᾿Αριϑμηταὶ---ὑετ5] ἀριϑμηταί εἰ εἰσι παρ᾽ αὐτῷ ςαγόνες 

ασεδειαις 68, τοῦ, 1ς7, τόο, τότ, 448, 52. Οομηρί. διὰ ἀσεξείαν ὕὑετξ Ογτῆ!. ΑἸεκχ. . ςι6. αὐτῷ] αὐτα τού, τις). ςαγόνες ὑ τ] 
ΑἸεχ. ὧν ἐδέχοντο) ἐλέχοντο 23. λῶν 11ο. ἐπ᾿ ἀθικίαις] ἐπ᾿ [τ. 23. ΑΙεχ. καὶ ἐπιχυϑήσονται] κᾶἂι ἐπιχυϑήσεται ςς. καὶ ἐπι- 
αϑικιας 1Π|| ς 5, τού. (2ς2. νἱδεῖυς σοῖτ.) ἐπ ἐπίσε αι. Ν ει. Τ1,λῖ. ϑήσονται ΑἸά. 

ΧΙΧ. Μή σε ἐχκλινάτω] μὴ σε ἐκχλινῃ 232. ΑἸσχ Μη σε ἐχ- ΧΧΝΙ]. Ῥνήσονται) ρυσοντῶι 1105, 137» 138, ,» 147) 254, 216, 

κλινάτω ὅζο. δὰ ἤη. οοπι.} Νοπ (6 σνυετίαι! οοἰμηϊα: απὶνεὶ αὶ ῥγοείδως ἰπ- 5 δόο. ΑἸά. ἐσκίασε--- βροτῷ] γνοφωϑησονται ἐπ᾿ ανες τσολλοι" ἐσχι- 
3ϑιποτασι, εαπε ἐπ περεβιαιε γμεγὶπε; Ν ει. 1Δῖ. ἑκὼν ὃ νῃ.} ὁ νες σεν δὲ νεφὴ ἐπὶ ἀαμυϑητων βροτων 23. ἐσχίασε δὲ γέφη}) , δὲ 17. 
ἐπῶν 21. Αἰεχ. ἑκὼν ὁ νᾶς δεήσεως] ὁ νξς ἱκὼν δεήσεων 12 (οάϊςες ἐπὶ ὠμυϑήτῳ βροτῷ] ἐπι ἀμυϑήτων βροτων 11], ςς, 68, τού, 110, 137, 
ϑεγγὶ. ἔν ἀνάγκῃ ὅς. υἵχυς 24 ἤη. ςΌη). 6. ςὯΡ. 37.} μαδεῖ {πὸ ὃς 118, 110), 147, 1.7, 16ο, τότ, 448, 249, 20, 2ςἴ,) 232, 2Κ45 25ζ, 

3248. ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων} αδυνατων ἐν αναγχὴ οντων 23.) ΓΗ 2 τό, 257,3 58, 359, 56ο, 261. Αἰά. ἐπὶ ἀμυϑήτων βροντῶν Οοπιρὶ. , 
Αἰεχ. καὶ τυαντας] ρταιντ, αλλα φυλαξε μ’ μ᾽ τραξις ἀνομα 23.. μὴ ἐπορεύοντο ἐπὶ πολλὲς βροτὰς ) Οοάϊςε:ς ϑεγρὶϊ. ἄς, πἰἢ μὴ πορεύ- 
καὶ πάντας υἱασὺυς 4 ἤη. οοπι. [64.]. 2.2.0. τὸς κραταιξντας] αυ- σονται» ς (οὐϊΐοες 86]. ὥραν ἔϑετο ὅτε. δὰ ἔπ. οοπ).} α 68, τ ς7, 

τες κραταιεντῶς ςξ. τεῆς κρατεντὰας 1:7. ΑἸά. ἰσχὺν} ἰσχυΐ 15). τόο, τότ, 143, 2.0, 2.2, 253, 24,20. (οπιρὶ. μαθεῖ (Ὁ “4 Αἴεχ.. 

ἦν ἈΪοχ. ὥραν ἔϑετοτ κρινεῖ λαὲὰς ἴῃ ςοπ). 31.1. 249. οἴδασι δὲ] καὶ οὐδα- 
ΧΧ. ἐξελκύσης] ἐλκύσης Α. τῇ ναξῆναι ὅτε. ἀΐαυς δὰ ἥΠ. σιν 23. Αἰεκ. ἐκ ἐξίς. σε ν 1 διάνοια] ποι ΠογροίΕἶ! απέππς ἔμεν εἴ. ἢ 

ΟΠ. [ε4.] κα 249. μιαδεῖ δι κχζ Αἰεχ . τῇ ἀναξῆναι) τε αναλαδεν [2::-. ἀπὸ σώματος] ἃ ἀπὸ τὰ σώματος Αἴδχ. 

ας. λαὲς] αλλες 68, τόι. Οοηρί. ΑΔ. ἀντ᾽ αὐτῶν} αὶ ἀντ᾽ ΧΧΙΧ. Καὶ ἐὰν] α και τού, χόι. Καὶ ἐὰν δο. υἵαυε δὰ νοῦ. 
τού. ' ϑαυμάσια οοπι. 4. οὔρ. χχχν]!.} μδδεῖ 00 δξ Αἴεχ. συνῇ] σύνης 

ΧΧΙ. φύλαξαι] φυλαξε 23. μὴ τὩραξης} μη τραξεῖς “τ6. [1Π4,232. ἀπίκτασις] ἐπέκτασιν 11Π|,23. αἀπεχτάσιν ςς, 17) 250, 
ἄτοκα] αϑικα 11, 22. ἄνομα Αἴεχ. ἐπὶ τότων] ἐπὶ τατον 11,111, 2.4. επεχταάσεις 68, τότ, 448, 251) 2:9. Οοπιρί. ΑΙεχ. απεχτα- 
43, 230. απὸ τάτων τς, 68, τού, 1105) 137, 138, 130, 147, 15), σεῖς 138, 2.2. νεφέλης] ργερπιπί. σε2το. ἰσότητα] ἰσοτῆτος ςς. 
τόο, τότ, πξι, 4ςό, 2ς7, 258, 260, 261:. (οιηρΐ. Αἰά. ἐπι τατὸ 22. ΧΧᾺ. ἐκτενεῖ) ἐχτιν; 232. εἐχτεινεε ςς,) 68, 147, 197, 161, 248, 
Αἰεχ. ἐξείλω] ἐξειλς 68, τοῦς 117, 1,28, 130, 147, 17, 1τ60, τό, 4250, 2ς2,) 253, 250) 26ο. (οτηρί. ΑἸἰά. ΑἸεχ. επέχτεινοι τού. εκ- 

248, 2ζο, 251) 25, 243) 234, 28ς, 26, “ς7, 2ς8, “60. Οοἴηρί. τεινη τόο, 2.8. εἐχτηνη 216. εἐπέχτενεει 3όι. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὴν 
ΑΪά. 43, 68, τοῦ, 137, 138, 1309, 147. 248, 2ς3, 2ςς,) 261τ. (οῃνρίὶ. Α]ά. 

ΧΧΙ. Ἰδὲ ὁ ἰσχυρὺς---ἰσχύϊ αὐτῷ Εσεε, Τόσαν γοδοναδίταν ἰη ὅσ. ΑΪεχ. δὼ] τὸ τοῖον 111,23. ἰδὼν τοό. ἡδώ (ἢς) τό:. καὶ ῥὲ- 
»ἠμάίπε (ας ει. 181. κραταιώσει] -“ σε 254, 2ς7. (ΑἸεχ, ἱπῖες δώματα] και ριζωμα Π|. β 
"ηςο09.) κατ᾽ αὐτὸν] κατ᾽ αὐτων 138, 258. δεμὶ ἰ11ε Υ' εἰ. Τ,Αῖ. ΧΧΧῚ, τῷ ἰσχύοντι] τῳ ἀκδοντι 11. 

͵ 

18. 

ΣΙ 4γα 
ππο Ἢ 

ν᾿. τὸν 
) ὧυσ “) 
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-- 

ἄρ ἢ 



Ι  Β. 
ΚΈΦ. ΧΧΧΥΙ. 

33: 

ἘπΦ. 
ΧΥΧΧΥΙ͂Ι. 

Ι[. Δ. 

.ὐ 1 

᾿Π Ἢ δλάδαϊ, ἤπε ἐϑέτο χτηγεσιν, 26:. 

 Ἴη σοηΊ. [64.}] α οὐαὶ ἰητεττηεά, Υ εἴ. 1,21, 

ἐνετείλατο περὶ" αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι. 

περὶ ἀδικίας. 

᾿Αγναγίελεῖ πφερὶ αὐτῷ φίλον αὐτῷ Κύριος, χτῆσις χαὶ 

ΦΧ 7 2 2 ε . 3 4.7 » “͵͵,᾿.. “ 3. “ὁ »  ΄)᾽)᾽ν" » » ρ᾿ 
Ι ἀπὸ ταύτης ἐταράχϑη ἡ καρδία μδ, χαὶ ἀπεῤῥύη ἐκ τ τύπῃ αὐτῆς. Αχδε ἀχοὴν ἐν ὀργῇ 

ϑυμοῦ Κυρίου, καὶ μελέτη ἐχ σόματος αὐτῇ ἐξελεύσεται. 
αὐτϑ, χαὶ τὸ φῶς αὐτὰ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς. 
ὕδρεως αὐτϑ- χαὶ οὐχ ἀνταλλάζξει κυτϑο, ὅτι ἀχάἅσει φωγὴν αὖτξ. 

Ὑχοχάτω πταντὸς τοῦ ὀρανξ ἡ ἀρχὴ 

᾿Οσίσω αὐτῇ βοήσεται φωνῇ, βροντήσει ἐ ἐν φωνῇ 

Βροντήσει ὃ ἰσχυρὸς ἐν φωνῇ 

αὐτῇ ϑαυμάσια' ἐποίησε γὰρ μεγάλα ἃ οὐχ ἤδειμεν, Συντάσσων χιόνι, Τίνε ἐπὶ γῆς, χαὶ χει- 
μὼν ὑετὸς, χαὶ χειμὼν ὑετῶν δυναςείας αὐτβ. Ἐν χειρὶ πταντὸς ἀγϑρώπου χατασφραγίζει, ἵνα 
γνῷ πᾶς ἄνϑρωπος τὴν ἑαυτῇ ἀσϑένειαν. Εἰσῆλθε δὲ θηρία ὑπὸ τὴν σχέπην, ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ 

χοΐτης. Ἔχ ταμιείων ἐπέρχονται ὀδύναι, ἀπὸ δὲ ἀχρωτηρίων ψῦχος. Καὶ ἀπὸ τονοῆς ἰσχυρᾷ 
δώσει πάγος" οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βόληται, Καὶ ἐχλεχτὸν χαταπλάσασει νεφέλῃ διμαχορ- 

πιεῖ γέφας φὼς ἀύΐτξ,. Καὶ αὐτὸς χυχλώματα διαςρέψει, ἐν ϑεεδαλαϑὼν, εἰς ἔργα αὐτῶν" πάντα 
ὅσα ἂν ἐγτείληται. αὐτοῖς, "Γαῦτα συντέταχται παρ᾽ αὐτϑ. ἐπὶ τῆς γῆς, ἐάν τε εἰς παιδείαν, ἐᾶν 

Η ,, φρο 293 ΡΡῸ ΣΥΝ 9 “ « ͵Ὺ 3. Ὁ 

εἰς ΤῊΣ ὙῊν αὐτᾶ, εἂν εἰς ἔλεος εὐρῆσε! αὐταν. 

ΧΧΧΙ. τιερὶ αὐτῆς] περι αὐτῷ 43. 
ΧΧΧΙΠ. ᾿Αναγίελε} ἐναγίελει 250. 

αὐτῷ] περι αὐτῶν ςς:. φίλον--κτῆσις] φιλοις αὐτα Κῦ χτησις (Πς) 
4,. φίλον αὐτῷ] φιλων αὐτῇ 110, 1379 136, 147, 1ς7ν 2:6. φιλες 
ανΐα 4.4. φΦιλῳ αὖτ 257, 260. Αἰά, ΑΙεχ. Κύριος] α 68, τού, 
1ἴο, 137, 138, 120, 142, 1ς7) τόρ, τότ᾿ 248, 2ζο, 4ς1, 252, 2:8, 
29, Δ6ο, 26:. (οπιρὶ. Κυρια 4:3, 444. (Αἰεχ. ἰπίεγ τπσο8.) χτῆ- 
σις} κτήσεις τού, τόο. Αἴεχ, κτοσεις 254. χτισις 261. καὶ περὶ] 
καί ππερ 4ς3. 

περι αὐγῆς τς. 
ανωγίελη 4ς6. 

1. Δάϊπηκις σαρίεἰ ρερεοοά. Αἰά. Καὶ ὠπὸ ταύτης] α ἀπο]], 
ξφ. 110, 137, 1389. 130, 147, 157» 160, (248. δὐεέϊειν ἔαρτα 11.) 2.49. 
2ζ0, 251, φζ2, 2ς3,) 2.6, 2.7, 258, 2 0. (46ο. υς νἱάεῖιγ.) καὶ υπὲῤ 
ταντὴς τού, 3:4.461. ΑΙεχ. καὶ ἀπεῤῥύη] καὶ ἀπερρυει 1309. χαὶ 

ὀρρυὴ 3 54. 
ἢ. ἴΑκξε) -" Ιωδ 23, 24. (Αἴεχ. ἰηΐεσ ἅποοὸ8.)ὺ Αχεε--ϑαυ- 

μάσια οοπ,. ς.] μαρεῖ ἢ δὲ Αἰεχ. Κυρίου] - καὶ φϑογγῆ 2 ς6. 
ἐκ γσόματος αὐτῷ} ᾿αυτὰ τού. εκ ρομᾶτος Κυριου τς).  ἐξελεύσε- 
ται] ἐχπορευεται 157. 

11. Ὑποκάτω--ἀρχὴ αὐτῷ] μαδεῖ ἴῃ ομλγαέξ, πιίποτε Αἰεχ. κἡἢ 

ἀρχὴ αὐτὰ} α ἡ 11, 23, ςφν το, 137») 138, 139, 147,17, τόο, 249, 
2.0, 251, 352, 246, 2ς), 2:8, 249. τὸ φὼς] ἢ προνια 248. ταῦτ, 
ἐπὶ ττερύγων] Ἕ ἀχρὼν 3 ς:6.Ἡ τῆς γῆς] α τῆς 23, 2.4. Αἴεχ. 

ΙΝ. φωνῇ] φωνὴ (ἢς) το6. βροντῃᾳ 249. - βρόντησει ὁ δ ισχχυρος 
φωνη αὐτὰ ϑαυμασια 24. βεοντήᾳει] α 55. ββροντ. ἐν φωνὴ ὕδρ. 
αὖτε] α μὲς Δς4.ΨἩ ἐν φωνῇ) φς- ὕδρεως] ἀπειλῆς 4248. ἰηῖες [ἰη. 
καὶ οὐκ ἀνταλλάξει) καὶ ἀλλάζει 41. και οὐ μεταλλαζει τις 248. 
τηλγς. χαὶι οὐκ ἀνταλλαξειται 4.4. αὐτὰς] -᾿ τῆς βροντης ἡχους 

448. τῶτρ. ὅτι. ἀκέσει] οτι ἀκεσὴ 11, τόο, ἃ ςο, 2 ς4,) 4. 
Ὑ. Βροντήσει] βρότησε 147. Βροντήσει---ϑδϑ}͵αυμάσια}) κα οὐπὶ 

ἱταειτηε. τς. ὁ ἰσχυρὸς---ϑαυμάσια] ἐν φωνῃ υξρεῶς αὐτὰ 24. 
ἂν Φωνῃ]} αν 23. ἐν φωνῇ αὐτῷ) αὐτῇ ἐν φωνὴ τιοό. ϑαυμασια) 
“Ἔ ὡραν εϑέετο κτήνεσιν, οἰδασι δὲ χοιτης ταξιν, ἐπι τετοις σασιν οὐχ 
ἐξιγαται σὰ ἡ διανοια, εδὲ διαλλασσεται σα ἡ καρδία απο σωμαῖος 68, 
138, 157) τόο, τόι, 248, 849, 2:0, 23» 2 54» 255, 2.8, 4ς9, 46ο. 
-«Ἐ εδάει, ηἰἢ ὡραν δὲ εϑετο, 2 ς2. -᾿- εδάξηι, η]8 ἀλλάσσεται, Οοτηρί. 
τῇ ὡρᾶν εἐϑέτο χτηνεσιν" ἐϑέετο δὲ κοίτης ταξιν' ἔπι τατοῖς τάσιν δχ εξ- 
ἰγαται σὰ ἢ διανοια" οὐ διαλλασσεται σε ἡ καρδια ἀπὸ σωματος" τοῦ. 

“ἜἙ ὡραν εϑέετο κτήνεσιν" οἰδασιε δὲ 

χοιτῆς τάξιν. ἐπὶ τατοις σασιν οὐχ ἐζνχνίαςα σου (Π0) ἡ διανοια" ουδὲ 
διαλλασσεται σε ἡ καρδία ἀπο σωματος" το. -ἰ ελάξιη, πα ἐξεχνι- 

, ἀςαι, (137. [08 -:-} 129. Α΄. -"" εράεπι, αἰαὶ ἐξιχνιαςαι, εἴ οὔπὶ καὶ 

ῬΙῸ δε; 147. ἘΝ ελάετη, π|Π ἐξιχνιαςαι, εἴ οὐ οὐδασι καὶ, μεῸ οἴδασι 

δὲ, αςό. ἐποίησε γὰρ] ἐποιησε δὲ 15]. μεγάλα] μεγαλεια 2 4. 
ἃ οὐκ ἤδειμεν) ἃ ἐκ ἡδημεν 4 ςό. 

ΨΙ. Συντάσσων} ἐντασσων ιτ6ο. 
ἴῃ σοσι. {64.} μαῦρες πιῦ δὲ ΑἸεχ. 
Γίνου ἐπὶ γλς] ἐπὶ γῆς γίνου ΑΙεχ. 

157, τόο, τότ, 4ς4. “ότι. (ὐομηρὶ. 

Συντάσσων---κατασφραγίζει 
χιόνι] χιὼν! τόο. Γίνου] «όι. 

ἐπι ὶ γ5.ς} ἐπὶ τῆς γῆς 11, 68, τοό, 
καὶ χειμῶν ᾿ "--ατασφραγίζε 

καὶ χειμὼν ϑετὸς] καὶ χει- 

͵ 
Φ Φ 

Ν ᾿ 
περι 

247. 

'οόι. 

 Οὐοάϊςοα5 δεγρῖϊ. 

.1ς7) τόο, 24. 

᾿Ενωτίζου ταῦτα, ᾿Ἴζώδ' ςῆϑι νεϑετόμενος δύχα:-- 

μὼνι ἱνα ἦ νετὸς ΠΠ]. κα ς, 68, ταύ, 110, 137, 138, 139, 147», 157» 
ιόι, 4ςο, 252, 2:6, 2:8, 2.49, Δύο, 46τ. (οπιρὶ. ΑΙ4ά. και χαμων 

νετα 2:1. Αἰεχ. καὶ χειμὼν ὑετῶν] καὶ χριμωνι νέτὼν 23. χαι 
Χχείμὼν νετὰ 68, 161, (548. εχ ςοἵτ.) 2.9. καὶ χϑμωὼν ϑψέτον 110,13}, 
139. ΑΙά. καξι. δϑυναρείας} δυναςειαις 1,2 ς3. δυναξιαις 23. 
δυναςεια 249. αὐτῇ] ἀντὼν τού, 461. ᾿ 
ΟΠ, Εἰσῆλθε δὲ] εἰσηλϑον δὲ 111) 2ς4ῳ,46ι. ὑπὸ τὴν σχύφηκ} 

α τὴν 11, 43, τού, 110, 137, 138, 130» 147» 157» τόρ, 248, 249, 326, 
251) 252) 2ζ4,.2{5,) 4.6, λ6ο. (οτηρί. ἔπι σχέπὴν 347. ὑπὸ σκχές 
χης Αἰεχ. “ἔιὸ ῥγνοιοξδίοιε Νεῖ. 1.21. ἥσνχασαν δὲ] καὶ ησνχασεν 
23. Αἰεχκ. ἡσύχ. δὲ ἐπὶ κοίτης} εἰ φεϊευεγικί ἐπ ἐπ δὶ, Μ ει, δι 
ἐπὶ κοίτης]: ἐπὶ κοιταῖς τού, 4161. ΑἸεχ. επι τῆς κοιτης τ 57. 

ΙΧ. Ἐχ ταμιείων] εκ ταμίων 43, 251. ἐχ ταμείων ΑΙεχ. ἘἜἘκχ 
ταμ. ἔτο. τὰ ἔπ. ςοπ,.} 2 μγοπιριπατ  “ιρεγυεπίε ἐεσιροθα:, γαῖ. 1.ἰ. 
ἐπέρχονται) ἐξέρχονται 23. Αἴεχ. ἐχπορευονται ἃ (0, ἐπήρχοντο 
9 Οοάϊοες δεῖ, ὀδύναι] αἱ δίναι ΑΙεκ. ἀπὸ δὲ) καὶ απο τοό. 
ἀκρωτηρίων] ἀκροτηρίων ΑἸά. 

Χ. Καὶ ἀἐπὸ---τάγος} μαδες Ὁ »ὲ Αἰεχ. αΟΥεῖ. 13. Κζαὶ 
ἀπὸ ἄε. υἵψυς δὰ ἢπ. οοπη.} μδρεῖ 100 κε 248. ᾿ οἰακίζει]) ϑρύπήω. 
μορένει (6) πιᾶγρ. 80 αἱ. πι. τοό. οἰακίζει δὲ] τῆκει δὲ τόο. α δὲ 

οἰκίζει δὲ ΑΙά. τὸ ὕϑωρ) α τὸ 43. Αἰεχ. 
ΧΙ. Καὶ πϑαυτνἢ χαι ἑκαρὸν 3. Καὶ ἔχλῶιτ. κατακπλ. νιφ.} 

Εἰ 7ενπεπίμι ἐσσί σόδέ πιδίιόκε: Νεῖ, 121. καταπλάσφει) καται- 
πλησσει 11, 26ο. Αἰά, καταπλησσι 23. καταπλητει (2 ςΟ. τρᾶσα.) 

2:9. καταπλατῖοι ας. καταπλήσει Αἰεκ. νεφέλῃ] νεφη 14}. 

διασκορπιεῖ) διασκορπιζει ςς. ἴτε8 Οὐὐΐοε5 ϑεγρί!,. διασχορκίσει ΑἸεχ. 
ἀ εριίπαδί! Ν εἰ, Τλῖ. ἡ φὼς αὐτξ] φωτος αντῃ ἃ ς4. 

ΧΙ]. ϑιαςρέψει] διαςρέφει Οοπιρ. ἐν ϑεεδαλαϑὼθ) ἐν τοῖς 
κατωτατὼ 11]. εν τοις κατατατωθ 23. ἔν τοις κατώτατοις τού, 

ἔνϑε ἐδαλαϑὰϑ (80) 137, 138, 129. ἐν ϑιεδωυλαϑὼν 4.4. ἐν 
ϑεεδελαϑὼ Οοπιρί. ἔνϑε ἐδελαϑὼθϑ ΑΙ4, εἰς ἔργα αὐτῶν] ϑες 

ἐργα ἀντων [1], 1ού, Δόι. εἰς τὰ ἐργᾷ αὐτῶν 83. οις ἐργὰ αὐτὰ 
:ς)7. στάντα ὅσα ἄν) παντα οσα ἐαν 421,29. αἄν 2461. ἐ»- 
τείληται} ἐντείλῃ ΑΙεχ. αὐτοῖς} α 16ο. 

ΧΙΠ. Ταῦτα ἅτε. δὰ βη. ςοπι.} μαρεῖ ἢ αὶ 248.εΎἩ. Ταῦτα 

συντέτ.) α τόο. 

τότ, 248. (τυρὶ. 
παρ᾽ αὐτῷ} παρ᾿ αὐτω 2:1. ἐάν τε] α τε 1], 
ἐάν τε κε. δὴ θπ. οοι,.} μαρεὶ διὺ ἃς Αἴεχ. ῥσε 

ἕπῃ ἐγίδει, βοε! ἐμ ἐτγα [ια, ἤνε ἐπ εἰ εγϊεονἀΐα ἱπυραίτὶ οολμετὰ οιφι, “π 
111. ἐών τε εἰςγὴν αὐτῷ] ἐὰν εἰς παιδείαν καὶ ἑὰν εἰς φόδαν αὖτ 

ἐὰν εἰς} εαν τε οις ςς, τοῦ, 110, 137, 138, μέῤᾷ 

147, τότ, 248, 249, 250, 251) 252, 343,5.4,.2ςς, 246,48. (26:. 
οἱ νυἱάείυς.) Οοπιρὶ. Αἰά, Αἴεχ.0 τὴν γὴν αὐ718} τὴν γὴν αὐτῶν τοῦ, 
4ς0, ϑόι. τὴν οργὴν ᾷυτῇ 2.4. ἐᾶν εἰς ἵλε09] τᾶν τε οἐς ἐλεὸν 23, 

αν τε εἰς ἔλεος ςς, 2.2. ἰᾶν τε εἰς ἔλεος αὐτῷ 
(ρυπι αὐτῷ ἰπῖοῦ υποοϑ) ΑἸοχ. εὑρήσει} ευρηση 68, (ττο. ἀυῦ. δα 
εὐρηφε!} 137.) 130, 1577) 16:1. Οομρὶ. ΑΙά. εὑρήσει αὐτόν] μιαδεῖ ἴῃ 
σμαγαίές. ταΐποτε ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. ταῦτα, Ἰὼδ] ιτ.᾿ ΑΙεχ. νωϑετόμενοςἾ νοϑετξ 68, τού, 

110, 137, 138, 139, 147) 1όο, 1ό:, 248, 249, 2.0.) 21, 232, 253, 

γὸυ- 454) 2:5) 26, 248, 29, 26ο. (οιιρὶ. ΑΙά, Ομιγίοίε. νἱ. 372. 



᾿ ᾿λαυγές} τηλαυγὴς 23) 110, 147. 

Τ 

μω Κυρίου: 

Ω 

Οἴδαμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἔϑετό ἔργα κυτᾷ, φῶς. ποιήσας ἐχ σχότους. 

Β. 

ΚΕΦ. 

Ἐπίςαται δὲ 

διάχρισιν νεφῶν, ἐξαίσια δὲ πτώματα πονηρῶν. ΣΒ δὲ ἡ ςολὴ ϑερμὴ, ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς 

γῆς. Στερεώσεις μετ' αὐτῇ εἰς παλαιώματα, ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως. Διατὶ δίδαξόν με, 

τί ἐρᾶμεν αὐτῷ ; χαὶ παυσώμεσα “πολλὰ λέγοντες. “Μὴ βίδλος ἢ γραμματεύς μοι ππαρέςηχκεν, 

ἵγα ἄγϑρωπον ἐςηχὼς χατασιωπήσω;. Πᾶσι δὲ ἐχ ὁρατὸν τὸ φώς, τηλαυγές ἐςιν ἐν τοῖς παλαι- 
’ : “ Ν, 3 ϑ. ὌΣ»ΝπκἙ ρο 

ὡμᾶσιν, ὡσχερ το αρ αἀυτᾶ ετι γεφω». πὸ Ὀοῤρᾶ γεφὴ χρυσαυγδντα, ἐπι! τᾶτοις μεγᾶλῃ ἢ 
ή Ν ἊΝ ’ ν,» εἐ ρ΄, Ἂν Ψ Ὁ δε 393 ,᾿- ε ἈΝ Δ΄ Ζ΄ 

δόξα χαὶ τιμὴ ᾿“Παντοχρᾶτορος, χαὶ ὃχ εὑὐρίσχομεν ἄλλον ὁμοίον τῇ ἰσχύι αὐτϑ" ὁ τὰ δίχαια χρι-. 

γων, ἐχ οἴει ἐπαχόειν αὐτόν; Διὸ φοξηϑήσονται αὐτὸν οἱ ἄνϑρωποι, φοξηϑήσονται δὲ αὐτὸν χαὶ 

σὶ σοφοὶ χαρδίᾳ. 

ΜΈΤΑ δὲ τὸ παύσασϑαι ᾿Ελιὸν τῆς λέξεως, εἶπεν ὁ Κύριος τῷ ᾿Ἰὼδ διὰ λαίλαπος χαὶ νεφῶν, 
Τίς ὅτος ὁ χρύπ]ων με βελὴν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν χαρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται χρύπ]ειν ; Ζώσαι ὥσπερ. 
ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σα" ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποχρίϑητι. 

2. Σ᾽, ᾳ 7 ΟῚ 39. 3. Χ , 
ἀπάγ[ειλον δὲ μοι εἰ ἐπίςη σύνεσιν. 

Π8 ἧς ἐν τῷ ϑεμελιδν μὲ τὴν γῆν; 
΄“΄Ἱ͵ΊἌ»Ἄ» Ἂν 4 2 ,“. Σ ν᾿ , ΄ ες 5 Ν Τίς ἔϑετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; ἢ τίς ὃ ἐπαγαγὼν 

ΧΧΧΨΠ.Ι 

15. 16. 

17. 

19- 

ΚΕΦ. 
ΧΧΧΥΊΗ. 

1. 

-" ΄ .3. 2 32 ϑ Ν, φ ε ΄ 2 νῸ 7 ’, 3 ε Ν ἢ φϑ 

σπαρτίον ἐπ αὐτὴς; Ἐπὶ τίνος οἱ χρίχοι αὐτῆς “σεπηγαᾶσι; τις δέ ἐςιν ὁ βαλὼν λίϑον γωνιαῖον. 6:. 

ϑετῶν τότ. καὶ νεϑετξ (οὐπι καὶ ἱπ σπαγδέξ, ταϊπογε) Αἰεχ. δἰ δόσις 
σποπεέγε Νεῖ. 1 Αἱ. ϑύν. Κυρίου) υἱγίωϊε ον. ἸΌ]ά. 

᾿ΧΥ, Οἴϑαμεν] οἰδας 43. ΑΙεχ. οἰδακεν τότ. - δὲ 24. Οἷἵς- 
ϑαμεν ὅς. δὰ ἤπ. οοπι. 19.1 α ΟἸγίοξ, 1. οἷ. ὅτι] ὡς οτε 43. ὡς 
ΑΙεχ. ὅτι ὁ Θεὸς] οτι Κυριος ςς) τού, το, 137, 138, 130, 147» 
157), ιότ, 248, 2ςο, 2ς1,) 252, 245, Ωιοό, 2.7, 2ς8, 250. Οομρὶ. ΑἸά. 

ὁτι ὁ Κυριος ι6ο, 249, 2:4. ὃ Θεὸς ἔϑετο] ἐϑετο ὁ Θεος 23. ΑἸεκ. 
ἔργα αὐτῇ} ῥγϑγωϊ. τὰ τού, 248, 2:0. (πρὶ. ΑἸά. τὰ εργαὰ τότ. 
φῶς ποιήσας] ττ. 23. ΑΙεχ. -᾿ ὁ Κυριος 139, 147, 2.6. 

ΧΥῚ. Ἐπίγαται δὲ] ἐπισασαι δὲ 23, 254. ΑΙεχ, ᾿Ἐπίς. δὲ διάκρ. 
νεφῶν) δεῖ: δἰ βεεπιίαηι πιεδίμι Ψεῖ, 1ιαὶ διάκρισιν} Ῥγεεποκ. 

τῆωμα (ροίξεα ἐχρυπέδιπι) 252. διακρίσεις 454-. ἐξαΐσ. δὲ τ]ώμ.ἢ 
εἰ ἱπρεπίε: ἰαρίω: Ν ει. 1,ϊ. 

ΧΥΠ]. Σὰ δὲ---ϑερμὴ] Τμα νεγο βοὶα οἱ υαἰϊάα 014. ἠἡσυχά- 

ζεται ἂζς. δά ἔπ. ςοα.] φμίοίξεπίε ἐτα. ἰθϊά. ἐπὶ τῆς γῆς} απὸ τῆς 

γῆς ἀπὸ νοτ8 232. ἄπο νότου ςς, 68, τού, το, 137», 138, 130, 147) 

157, τόο, 1ό:, 248, 220, ἅτο, αςι, 252, 453, 2.54» 295, 26, (8, 
26ο. (οιηρῖ. ΑΙά. (ΑΙεκ. ΩΡ δ ἴπ οδαγαός, πιΐπογε) ἐπὶ γῆς" πὸ 

νότου (ἢς) “ὅτι. 

ΧΥΠ. Στερεώσεις} σιρεωσις, 1, τς, τόο, 249ς. ςερεωθεις 1], 
43. χερεωσὴς 252. ςερεώσει ΟὐτηρΙ. Στερεώσεις ὅτο. δὰ ἔῃ. (οη).] 
μδδεῖ τ κς Αἰεχ. μετ᾽ αὐτῷ] μετὰ νετξ 232. μὴ αὐτε Ζόι. εἰς 

παλαιώματα] εἰς παλαιωμα τού, 26:. ἰσχυραὶ] ἰσχυρὰ 157), 
4ὅ:. ΑἸεχ. ὡς ὅρασις} ὡς ορᾶσεις 68, τού, τότ, 248, 2545. 261. 
Οοπιρ. ἐπιχύσεως} ἐπιχυματος 2 ζο. 

'ΧΙΧ. Διατὶ] διοτε (43) 68. υἱ νἱἀεῖυγ.) ΑΙ4. - δὲ 110, 147, 
“:6. δίδαξόν με) δεῖξον με 137. ὄρεα πος Ψεῖ. 1.41. τί ἐρὰμεν) 
φυϊά ἀϊεανιις θά, αὐτῷ] ἀντων ςς. καὶ καυσώμεϑα] και παυσο- 
μεϑα τοῦ, 1379, 138, 139, 147, 1ς 79, τόο, τό:, 4 ςό, ,6ο. Οοπιρί. ΑἸά. 

ΧΧ, γραμματεὺς μοι} γραμματεύσοι (Ώς) τιοό. γραμματεύσει 
οι μοι ταρέρηκεν] μοι ταρερηχας 4 0, 2:0. ΚΟΝ ἰδὲ Κεῖ, 
1ῖ. ἵνα ἄνθρωπον] ν᾿ ανϑρωπον αἃςς, 2:8. ἵνα ἄνθρωπον δε. 
αὐ ἤη. ςοοπ).] ἀκ ἀίς ,βαηε γαείαπι ἀονιίπενε ΠΑΕΤΕ νεῖ. 1.Δἴ. ἵνα βρο- 

τὸν γράψας κατασιωπήσω 9 Οοέϊοεξ ϑεγρὶὶ. ἵνα βροτὸν ὠνησάμενος 
κατασιωπήσω 4 Οοάϊΐοεβ ϑετρὶ!. ἵνα βροτὸν τποορεύεσϑαι κατασιωπή- 
σω 4“ Οοήϊςεβ 8εγὶ οὐπὶ  επεα. ἵνα ἄνθρωπον ὅζο. 8 ἤπ. οοπη. 
{ε4.1. ΟΠ γί. 1. οἷ. ἑἑρηκῶς] ἐσως 23. ΑΙεχ, ὡπαρεξήκως 2 ο. 
ἀνορϑώσας 4 Οοάϊξες5 δετρὶ. καϊασιωπήσω] -Ἐ ταν εἰπη ἀνὴρ καῖα- 

Ὺ΄ 

᾿ποϑηήσεται 147. 
ΧΧΙ. Πᾶσι--τὸ φῶς] οὐ τσᾶσιν ἐςὶ τὸ φῶς ὁρατὸν οἴπιπεβ (οαϊοε 

ϑετγρὶϊ. Πᾶσι δὲ] τασι γαρ 43. ΑΙεχ, ἔχ ὁρατὸν) -Ἐ ἐξι 257. 
Ἕ ἐν σερεώματι Οοάεχ υπυ5 ϑεγρὶῖ. τὸ φῶς] α τὸ 3. Αἰεχ τῆ- 

τηλανγ.---σαλαιώμασιν] φιοά 
γοιίρει ἰπ πεδία: Νεῖ. 1Δῖ, ἐν τοῖς παλαιώμασιν] ἐν ςερεώματι 
α Οοάϊςοες δεγρ. ὥσπερ τὸ) ὡσπερ τα τού, 6 Ι. ὠσπερ τὸν τἴ0, 
137. 138, 139, 147. 25. ὡσπερ τῶν 2ἰ6.Ὑ ὥσπερ τὸ ἄς. δὰ ἔῃ. 
οοπ1.} εἰ (ρίγέμπς ἰγαηβεη εὐπωπάσόῥ ἐα:. Ν ει. 1.2. ἐπὶ νεφῶν] - εἐζ- 

ἤλθϑὸν 232. ἐξῆλθεν ΑἸδχ. 
ΧΧΙ. ᾿Απὸ Βοῤῥὰ] ἐπι βορραν ςς. απὸ βορραν 138, 120» 147» 

ει, 2:6, ἐπι βορρα “ὅτι. ἢ ἀπὸ βοῤῥὰ ΟἸιγίοί. Ι. εἶ. νέφη] 

᾿γϑιλον δὲ μοι 2ςι. 

- ποδὲέ κίοπείαηι. Υ' ει. 1.δϊ. 

ἐφη 138,2:1. αχρυσαυγῆντα) χρυσαυγίζοντα ΟΒιγίοῖ 1. εἶέ. ἐο- 
ζονὶς αμγεὶ Νεῖ. 1ᾶἴ. ἐπὶ τάτοις} ἐπὶ τατω 2ὡόο. ἐπὶ τάτοις--- 
Παντοκράτορος 'π σοῦ. ἴ64.] ἐπ ἀΐε οῇ σισρπα ρίογία, εἰ ἀομον ἄμ 
ἐεἷς; Δεῖ. 1,λῖ. 

ΧΧΙΠΙ]. Παντοκράτορος] ῥγοπηΐεῖ, τὰ 23, τού. Αἰεχ,.- Ῥεαταίτι. 

παρα ςς, 110) 137) 138, 139), 147, 157. 161, 448, 4ςο, ας1, Δὰν 
253) 234) 2:1), 257, 2ς8, 2ζ9, 26ο. στῃρὶ. ΑἸά. 

ρῆσομεν 244.. -αυρισκωμὴν ατ6. ὅμοιον} - αὐτω 43. (Αἴεχ. ἱπίες 
ἀποοβ.) τῆ' ἰσχύϊ αὐτε] Ργάτηϊτι. χαὶ 23. (ΑἸεχ. ἱμπίογ ὑποοβ.). 
ὁ τὰ δικαια} οτι δικαία τόο. . ὁ 251: οὐκ οἴει] οὐκ οἴη 138, 2ςο, 
25, ῶξζ,), 2:8. λοιδι 2:1. οὐκ οἷρε ἑπακόειν αὐτόν] οἱδι οτι οὐκ 6ἐ- 
σακεει αὐτὸς 23. ΑΙεχ. ἔπακδειν αὐτόν} εἰσακξειν αὐτὸν 68, 1370 
128, 119) 1479» 1579) 1τόο, τότ, 20, 4ς1) 253) 2ςς) 2.6, 2ς8, 2 0. 

Ο(οιρί. ΑἸὰ. εἰσακχουὼων το6. εἰσάαχδειν αυτὼν 240, 2Ζ6ο. εἰσάχδειν 
αὐτῇ 2ζ2. 

ΧΧΙΝ, Διὸ φοξη9.} φοδηϑ. δὲ 2:4. αὐτὸν 15] -Ῥ παντες 2:4. 
οἱ ἄνϑρωποι) α οἱ 23, τἴο, 137) 138, 130) 147. 157». 251) 25, 2:6, 
2ς7, 2.0, 26ο. ΑΙεχ. φοβδηϑήσονται δὲ αὐτὸν] α τού, 26:. α δὲ 
157) 1Ἰόο, 251. καρδία) Ργδεπαΐττ, τη τού. ΑἸεχ. 

σαν ὦ ν᾽ ἐδ 

1. Ὅβρ. ΧΧΥ͂Ι. ἴῃ ἘΔ. Αἰάΐπα., ᾿Ἐλιὰν] Ελιδς τού, τς 7, τόο, 
εἶπεν ὁ Κύριος] εἶπε δὲ Κύριος Ἑυίεῦ. Τλεπι. Εναπε. Ρ. 347. διὰ 
λαίλ. καὶ νέφων] ρεν ἐμγδίπενα πιδὲ  Ψεῖ, 141. ἐν λαίλαπι καὶ ἐν νῷ 
φεσι (οάοχ υπυ8 δεγρὶϊ. καὶ νεφῶν] καὶ νεφελῆς 68, τότ. (248. 

οοττ. ἔαργα [ἴπ. υἱ 'ῃ Εὰ.) Οὐοπηρὶ. α τόο. και νεφες 2ς9. Αἴοχ. 
11. Τίς τος] Ουΐ: οβ Νεῖ. 1.21. ὁ ὁ κρύπῆων με βελὴν] ὁ κρύπϑων 

μου βυλὴν ΟΒιγίοί. νἱ. 372. ὃς χρύπ]οε ἀπ᾿ ἐμὰ βελὰς τὰ Οοάϊςες 
᾿δεγεῖϊ. κρύπήων με] κρυπήωμεν 147. μὲ Οοπρὶ. συνέχων δὲ] 
α δὲ τόο. Ογη!]!. ΑἸεχ. ᾿ϊ. 82. ἐμὲ δὲ} δὲ τού, 14,7, 1 ς7. ΟγΠ1}}. 
᾿ΑΙεχ. ἴοιῃ. '. ΟἸαρῆγτ. Ρ. 8). οἴεται) α 26:. 

εὐρίσχομεν] εὐ. 

1Π|. ὥσπερ ἀνὴρ] ὡς ὠνὴρ Ογτὶ!!. ΑἸεχ. τοπι. νἱ!, Ὀΐδε. Ρ. 21. 
ὙπΒεοδοτεῖ. 11. 274) 152... ἐρωτήσω δέ σε] α σε 11. ἑπιεγτγορσδο ἐξ 
νεῖ. 1,2-. 

ΙΝ. Πὸὰ ἤ:] ὧκ ἦσϑα 43. ΑΙεχ. 
λιωσα τὴν γὴν 21. ΑἸεχ. 
Ἰοῖ! χὶϊ. 408. 

ἐν τῶ---τὴν γ"»] ὅτί εϑεμε- 
τὴν γὴν) -“Ἔ ὅτε θάλασσα! ἐγίνετο Ο"γ- 

ὠπάγίειλον δέ μοι] αναγίειλον μοι 23. Αἰεχ. ἀναγ- 
ἱπάίεα πεϊλὶ Ν εἰ. δῖ. δέ μοι} δὴ μοι τς}, 240, 

454. Ἑυΐεῦ. Πεῖι. Ἐνδηρ. ]. οἷ. εἰ ἐπίςη) ἡ ἐπισᾶσαι 23. εἰ εκιςα- 
σῶϊι 110, 137. 1305, 147) 1.7, 2.057 22, 26, 2ς7, 0) 260, 26:. Αἰά. 

ΑΙεχ. Ευΐεν. Πεπι. Εναπο. 1. ς. ΒαΠ]. Μ. ;. ς84. εἰ ἐπίς. σύνεσ.} 
σύνεσιν} ῥγαιτοϊῖ. συ 22. ὀ... 51 

Υ. τὰ μέτρα αὐτῆς] α τα τόο. εἰ οἶδας] μαθεῖ τ ᾿ς ΑἸεχ. 
ὁ ἐπαγαγὼν] ὁ ἐπαγὼν ςς. 

ΝΙ. ᾿ἘἘπὶ τίνος] - δὲ τοῦ. (ΑἸεχ. ἰεῖεγ ὑπο.) Ἐπὶ τίνος-- 

πεπήγασι) “με (εβεν φμοά εἰγομὶὶ εἶκε μὴ μπὲ ὃ Ν εῖ. 1. οἱ κρί- 

χοι} οἱ 'συλοι Π],22. αὐτῆς) α 2ς2ὥ. ττεπήγασι] ἐπεπηγασιν 
23) 147. ὃ βαλὼν] ὁ βαλλων τόο. α ὁ ΑἸά. ὁ βαλὼν ἄτο. δὰ 
βΒη. ςοπι.] φεὶ σεὺβὲ ἰαρίάεπε σαρείανεν ἢ Νεῖ. 1... λίϑον γωνιαϊον) 
λιϑὸν ἀκρογωνιαιον ςς,) 249) 254. ἴΓ. το6. ἐπ᾽ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτὴν 

..- 

τού, 2Ζόι. διαδεῖ ἐπ᾿ ἰηΐοῦ ἡποοβ ΑἸοχ, ν 

ς  πὩὩὰὖᾷῸ ῸῸ--τ-ο--.-΄ .-..--ὃΘςςςςς 



ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠΙ. 

7. 8. 

ι9.- 

10. 

11. 

12. 

Ι 5. 

τ6. 

17. 18. 

10. 

ἐπ᾿ αὐτῆς; Ὅτε ἐγενήϑησαν ἄςρα, ἤνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ “πάντες ἄγ[ελοί μου. 
ϑάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαίμασσεν ἐχ χοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐχπορευομένη. β 
γέφος ἀμφίασιν, ὁμίχλῃ ὃξ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα. 

Ω Β. 

Ἕφραξα δὲ 

᾿Ἔϑεμην δὲ αὐτῇ 
ἜἘΝέμην δὲ αὐτῇ ὅρια, περιν εἰς χλεῖσρα χαὶ 

αύλας. Εἶπα δὲ αὐτῇ, Μέχρι τότε ἐλεύσῃ, χαὶ οὐχ ὑπερδήσῃ, ἀλλ᾽ ἐν σεαυτῇ συντριξήσεταί 

σου τὰ χύματα. Ἢ ἐπὶ σξ συντέταχα φέγίος πρωϊνόν; Ἑωσφόρος δὲ εἶδε τὴν ἑαυτῶ τάξιν, 
13. 14. Ἐπιλαδέσϑαι ππ“ τερύγων γῆς, ἐχτινάξαι ἀσεξεῖς ἐξ αὐτῆς ; Ἢ σὺ λαξὼν γῆν πηλὸν, ἔπλασας 

ζῶον, καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔϑε ἐπὶ γῆς: Αφεῖλες δὲ ἀπὸ ἀσεδῶν τὸ φῶς, βραχίονα δὲ ὑπερηφά- 
γων συνέτριψας : Ἤλϑες δὲ ἐπὶ πηγὴν ϑαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀδύσσου περιεπάτησας: 

ἈΥΥΌΤΕΙ δέ σοι φόδῳ. πύλαι ϑανάτου, πυλωροὶ δὲ ἄδα ἰδόντες σε ἔπηξαν Νενεϑέτησαι δὲ 
τὸ εὖρος. τῆς ὑπ᾽ ἐραγόν; ἀνάγίειλον δή μοι; χύση τίς ἐσ; Ποίᾳ δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς; σχό-. 

20. 21. Τοὺς δὲ ποῖος ὁ τόπος; Εἰ ἀγάγοις ΜῈ εἰς ὅρια αὐτῶν, εἰ δὲ χαὶ ἐπίςασαι τρίξους αὐτῶν" Οἷδὰ 

22. 

23. 

24. 25. 

26. 

τς Σλῖ. 

᾿Π Οἴπι, Άοπι. ΕΡ. 14 Οοτίπι.. 

ἄρα ὅτι τότε γεγένησαι, ἀρισμὸς δὲ ἐτῶν σὰ πολύς. Ἦλϑες δὲ ἐπὶ υησαυρὲς χιόνος, ϑησαυ- 

ρᾶς δὲ χαλάζης ἑώρακας : : ᾿Απόχειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχϑρῶν, εἰς ἡμέραν “πολέμων χαὶ μάχης; 

Πόϑεν δὲ ἐ ἐκπορεύεται πάχνη, ἢ ἢ διασχεδάννυται Νότος εἰς τὴν ὑπ᾽ ὡρανόν : . Τίς δὲ ἡτοίμασεν 
ὑετῷ λάβρῳ ξύσιν, ὁδὸν δὲ χυδοιμῶν, Τῷ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν ὃ οὐχ ἀνὴρ, ἔρημον ὃ οὐχ ὑπάρχει ἄν- 

ΨΙ]. Ὅτε ἐγενήϑησαν] οτε ἐγενηϑὴ 23, τού, 4:2, 6:1. ΑἸεχ. ὅτε 
ἔποίαν ΒΑ]. ϑεὶ, Οταῖ. '. Ρ. 3. Εἀ. Ῥαγῖβ. τόδι. Τβεοάοτεῖ. 1. 8. ἰάδπι. 

εἴ ϑενεπιο ὦ ἷ'π (ῖ. ἽΝΙο. τοῦ. ἷ. Ρ. 4. εἴ 7. ὅτε ἐγένετο Ογπὶ!. ΑΙεχ. ν. 
ζςλ6. ὅτε ἐποίησα Οδγίοῖι. νἱ. 473. Ὅτε ἐγίν. ἄςρα] καπάο 
ὅκα μι Λπαὶ Μάεα ψει. 18. ἄςρα] τὰ ἄρρα δένει ἴῃ (ας, 
Νῖϊο. ἴοηι.ἷ. Ρ..). ἥνεσαν ὅτο. δὰ βη. οοι, ] ἥνεσαν. τὸν Θεὸν τᾶν- 
τες ἄγίιλοι αὐτῷ Οτΐξεη. ἱϊ, 692. ἤνεσαν με φωνῇ μεγάλῃ] φωνὴ 
μεγαλὴ ἡνεσαν με 2:7. 

α Ομιγίοῦ. 1}. 477. (ΟΝ νἱ. 473. νῇ. γ36. χί. 220.) Ογη!]. ΑΙεχ. ν. 
ς:6. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἴ. ἄγίελοί μ5] -Ἐ καὶ υμνησαν 43. (ΑἸοχ. ἴη- 
ἴοτ υΏ008.) Οἰιγίο. Υἷ, 473. ΡΓαεπΥῖ. οἱ Β4Η]. ϑ8εὶ. ]. εἰς. -Ἐ καὶ 
ὕμνησαν φωνῇ μεγάλῃ ΟἸεγίοίς. 11}. 477. 

ΨΠΠ. ἜἜφραξα δὲ] ἐφρυξαν δὲεχότι. α δὲ Ομιγίοξ. Υἱ. 2)2. πύ- 
λαις] Ργϑουηΐτζ, ἐν 254. ὅτε ἱμαίμασσεν] ὅ ὅ τις ἐμαίμασε (ἢ) ΑΙά. 
ὅτε ἐμαίμασσεν---ἰχπορευομένη} οτε ἐμὲ ὅτο (Πς) καὶ εκ κοιλίας μρς 
ἄντα ἐξεπορευετο 23. ομπὶ γγενπεγεί ἐπ μέσγο γαῖ ὶς (μα, νοΐσπς ῥγορτεάῖ. 
ει. 1δι. ὅτε ἐμαίμασσεν ἂς. δὰ ἤπ. οοπι. 10.]. ΟΒιγίοῖ, 1. οἷς. 
ἐμαίμασσιν) ἔχίνετο τοῦ. τηᾶγρ. ΔΡ ἷ. π). ἐμαιμασεν 1το, αςο. εκχ- 
μίμασσεν τόο. ορμητικως εὐχαν 248. εἐμαιδτο 2490. ΑΙεχ. ἐκχ 
κοιλίας] ῥτρεπυπ. καὶ ΑἸΙεχ, ἐκπορευομένη] ἐξεπορεύετο ΑἸεχ. 

ΙΧ. ᾿Εϑέμην--αμφίασιν]) Οἰγειναροὶ ἐ11 πιδοπε ορετίνποπίκηι, Ὗ εἴ. 

[Δ᾿. αὐτῇ] αὐτὴν 43, ςς, 2:6. νέφος] ὁριανεῷος (ς) 423. 
ΒΡΤοΤοῚ αμφιεσιν 2.2. ὁμίχλῃ δὲ) ομηχλη δὲ 23. α δὲ ΑΙά, 

Χ, Ἐϑέμην δὲ] α δὲ Οομπείε, Αροΐξ. ΠΡ. νἱϊ!. ς. 46. αὐτῇ] αὐτὴν 
'ξςγ 2 τό. ν᾿ πιφιϑεὶς) ἐπιϑεὸς Ογεῖ!, ΑἸεχ. ν. 30ς. ἐπιροπεπε γεῖ. 

κλεῖϑρα}) κληϑρα 138. ῥγαηιῖ. καὶ Οοηας, Αροῖ 1. οἷς, 
καὶ τούλας] και συλαις 118. 

[-.. ΣΙ. Εἶπα δὲ] εἶπον δὲ ΑἸεχ.᾿ Μίχρι" τάτα ἐλεύσῃ] ἕως ὧδε ἥξεις 
ἐλεύσῃ] εήση Αἴδδη. :. 94:1. καὶ 

ἐχ ὑπερδήσῃ) α ΟἸεπι. οπι. 1. οἷ, ἀλλ᾽ ἐν ἄζο. λὰ ἄπ. σοι. ἕως 
ὡδὲ τεταχϑὼ τὸ ἑπαρμὰ τῶν κυμάτων σὸυ 2:7). καὶ τὰ κύματα σου 
ἐν σοὶ συντριξήσεται. ΟἸεη). Άοπι. ἰος. οἷ, ἐν σεαυτῇ] ἐν αὐτὴ 
(ςοιτ. Ὁ εαά. τ.) 2:2. συντριβήσεταί } συντριδησονται τις» τότ, 
248, “ότι. (ὐοπιρὶ. εονεριίπμεπίων Νοεῖ. 1Δϊ. σε τὰ κύματα] αὶ σου 
13). σρι τὼ κύματα Οοηρὶ. ι 

ΧΙ. Ἢ ἐπὶ σ8} η 2όι. “(μι ἡψπφωϊα ἐξομπε Ν εἴ. 1,δῖ. 

ταχα)] τεταχα 2:1. φέγ[ος) φϑεγίος 110. 
Ευΐεῦ. Τεπι. Ενδηρ. 1. εἶ. εἶδε] ἐπιδὲν 11]. 
ιδὲ 2:0, 2:6. εορπουΐ! Ν ϊ, 1μδῖ. 
4όο. 
᾿ ΣΠΠ. ᾿Ἐπιλαξέσϑαι πτερύγων γῆς] “ρργελεπάε ρίππας ἐεγτας, Ν εῖ. 
1,ι. ἰχτινάξαι] Ρταεηϊῖ, καὶ 23. ΑἷεἊχ. εχεμίε ΝῪ} ει. 121. ἐξ 
αὐτῆς] απ᾽ αντις (ἢ) 23. 

ΧΙΝ. Ἢ σὺ] καὶ συ τότ. Οοπιρῖ. ΑΙ4ά. σὺ λαξὼν] συλλαξων 
26ς. Ομιγίοίς. 1. εἶς. Ογτῖ!!, ΑἸεχ. ἢ. ὅοό. γῆν τηλὸν] γὴ εκ: πη- 
λον 23. ῆλον γῆς ξξ, τού, 261. γῆς τῆλον 68, 110) 1379, 138, 

130) 147, 197, 16ο, τότ, 248, 349, 250, 4ς3) 3.4; 2.8, 260, 26ο. 

Οοπιρί. Ευΐεῦ. . ΟΠ, ΑΙοχ. 1. οἷς, ἀπὸ γῆς πηλὸν ΑΙά. α γὴν ΟἾτγ- 
τοί, Ι. εἷς, χἂἣν ἀπὸ γῆς Ἰβάον. Ρεϊυΐ. ρ.ὅοι. ἔπλ. φῶον) “βοωναβὶ 

απίρ δεῖ. 121. καὶ λαλητ. αὖτ. ἴϑς] εἰ ,ανιοίωνε ἕκκο γεεβὲ ἰῖά, 
οι. ΠῚ. 

συντέ- 
δὲ εἶδε] ἐποιδὲ 240. 

ἐφιδὲν 43. οἶδε ΑἸεχ. 
τὴν ἑαυτὰ ταξιν] τὴν αντα ταξιν 

φωνῇ μεγάλῃ} ῥγῶτηϊτ. ἐν 23. ΑἸεχ.. 

“χεῖται ὅζς. δὰ ἤη. σοι. α 249. Οπγγίοί, 1. οἷκ. 

ἃ πὰ ἦν αν ιόο. 

αὐτὸν ἴϑι] αὐτὸ εϑ: 23, 68, τού, 138, 147, 1ς7, 248, 2ς1, 42, ἃς3, 
254) 256, 2.9. Αἰεχ. Ογη]}. ΑἸοχ. 1, οἷϊ. κα αὐτὸν δΔόΣ, ἐπὶ γῆς] 
ἐπὶ τῆς γης τού, 240, 2ς4. ΟΠ], ΑἸεχ. Ιβάογ. Ῥεϊυΐ, 1. οἰξ. 

ΧΝ. ᾿Αφεῖλες δὲ] αφειλας δὲ 11, τς). ἀαφιλε δὲ 23. ἀφειλυ δὲ 
τού. ὠφείλω δὲ Αἰεχ. ἀπὸ ἀσεβῶν], απο232. βραχίονα δὲ] 
και βραχιονα 23. Αἰεχ. 

ΧΥῚ. Ἦλϑες δὲ] πλϑας δὲ ςς. δὲ ΑΙά, ἐπὶ πηγὴν] ἐπι γην 
ΠῚ, τόο, τότ. (2 0. πιᾶγρ. τρηγην) (μηρί. ΑΙά. α πηγὴν τού, 130, 
147, 26, 2Ζόι. ἔπι γῆς 137, 118, 2ς1, 2ξς) 2ς8, Δ6ο. 

ΧΝῚ]. ᾿Ανοίγονται--- ϑανάτΒ) “κε εἰδὶ σρενίμηδην μεζίας βογτΔ μον 

ἐπ Νεῖ, 1Δτ. δέ σοι] κα δὲ Αἴμλη, ἱϊ. α ς2. Ομιγίοί, 1, οἶς. Ογεῖ!!. 
ΑἸεχ, νἱῖ, οοπχα Νεῆογ. Ρ. 3236. ἰδόντες σε) αὶ σε Αἴδλῃ. 1. οἷε, 
ἔχ]ηξαν]) ἐςηξαν τόρ. 

ΧΥΠΠ. Νενεϑέτησαι δὲ] μὴ συνῆκας ιότ. .Ἰπᾶγρ. «ἄμ ορπουΐβὶ 
γε. 141. τὸ εὖρος. το ἸΙόο. τὸ εὖρος τῆς ὑπ' ̓ ἐρανόν] ̓ αιπικαξί 
ΤΩ "ὦ εαἷοἢ Ὑ εξ: 121. ἀἄναγίειλον δζο. δὰ ἔπ. οοη,.} ἄγε ἄἀνώγ- 
γειλόν μοι πόση ἦ 12 Οοάϊοες δεῖ. δή μοι] δὲ μοι ςς, 137, 130. 
ΑἸεχ. στόόση] πῶς ἢ τοό, τιον 137» 118, 1320, 147, 2όο. τίς 
ἐςὶ] ἡ τις ἐςὶ 23) 2ς8. ΑἸεχ. ἥ τις ἐξὶ 2ς4. 

ΧΙΧ. Ποίᾳ δὲ γ}] ῥταεηνίῖ. ἐν 23. ΑἸεχ. 
σχῆνοι 161. πᾶ. τὸ φῶς] α τὸ 1ς7. ΑἸοχ, 
43) 22. ΑἸΙεχ. ὁ τόπος] α ὁ 138, 2ς1. 

ΧΧ, Εἰ ἀὠγαγοις] εἰ ἀρὰ ἀγαγρις 33. ΑἸεχ, 
τού, ας4. εἰ ἀγαγεις 137, 25ς. εἰ αγαγηῆς 118, 110, 147, 2.6, 

26ο. ΑΙά. εἰ αρα ἀναγαγης 46ι. Εἰ ἀγαγ. με] Ῥυτε: κιε ες. 
121. εἰ δὲ καὶ ἐπίς.} φωοά (ῖ εἰ ποθὶ Ἰοῖϊά ἐπίγασαι) ἐπιςασία 

αὐλίζεται] ἡ ἥρέμϑι, 

ὅσοῖος ὁ] «-ξοιὸς ἐρὶν 

εἰ αρα ἀναγαγοις 

ΧΧΙ. Οἶδα] οιδας ςξς, 1105) 137, 138, 130, 147, 1ς7, 16ο, 240.. 
42) 2ξ4γ2εῳ, τό, 2ς8, 2:9) 26ο. ΑἸά, ΑΙεκ. Οἶδα ἄρα ὅτι τότε 
γεγέννησα!}) α 251. Νιυπφινίά (εἰς φμία ἵμπς παΐμς ἐγα, Νεῖ. 1κἰ, 
τότε) εἰς τατο 111,23. γεγίννησα!) γεγενησαι τότ. 

ΧΧΙΙ]. Ἦλϑες δὲ] α δὲ τὸ, 137, 1309. 147, 2:6. 
ἐπὶ} ἔτι ἦλθες ἐπὶ ΟΒιγίοί, 1. οἷς, 
[24:-. ἑἱωρακας] εορακας 2:2. 

ΧΧΠΙΠ. ᾿Απόκειται] ἀποχιντε (ῆς) 43. ἀπόκεινται Αἰεχ. ᾿Αχέ- 

ὦκα’ τεροβία μμπὲ ἐν 
ἐδρηϑμ: ἐπὲπείζογεπα, εἰ ἰῃ ας ρκρπα εἰ δε ἢ Ψεῖ. 11. δὲ σοι] Πλθοῖ 

σοι ἰοῦ ὩΠςο5 Αἶθσχ. εἰς ὥραν] “ἰς ἡμέραν τόο. «τολέμων] σολε- 

- Ἔλϑες δὲ 
ἐπὶ ϑησαυρὲς] ἐπ τἀοίαωγίε Ν εῖ, 

μου 23) ς4) 68, τού, 110, 137, 138, 1307) 147, 157, τόο, τότ, ἃζον ! 

4κι,2ς2,251,) 2.4, 25, 26, 2:9) 26ο. (ομιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. 
ΧΧΊΝ. τάχνη] η σαχνὴ 23. ἥ διασκεδάννυται ὅζς. οὰ ἔῃ, 

οοτῃ.} α Ομιγίο 1. οἷ, εἰς τὴν ὑπ᾽ ἐρανόν] (ιὸ εαἷο ἢ Μεῖ. 1,λ1. 
ΧΧΝ. ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν] εἰ υἱασε οοείδες ἐοιροβαιέε, ἰθϊά, 

δοιμῶν) κυδοιμὼ 68, τό:, 4ς2. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
44ὕ- 

χυδιίμω 4418. κἐς 
᾿κτυπονφωνῶν, ψοφε βροντῶν 2 ςο. πιᾶγρ. κοιδυμων χ6ο. 

ΧΧΨΥῚ. ΤΣ ὑετίσαι]) τε ετισαι τοῦ, 128, (139. οοἴτ. δου πάλ τ, 
υζ ἴῃ ΕΔ.) τὰ αἰτῆσαι 147, 2:6. τὰ νετησαι τόο. τα υετιζει 5349. 
Τὰ ὑετίσαι ὅτε. δὰ ἤη. σοῃ. 154.] Βαρεῖ (Ὁ κξ 248. Αἰεχ ἐκὶ 

Ὑ»} ὁ ἐπὶ γῆς 1Π1, 249. ἔπι τὴν γὴν τού, ιόο. ΑΙά, οὐχ ὠνὴρ} 

συ 

ΔΗ 



Ι ὦ 8Β. 

ἔχλιγε;: Κέχυται δὲ ὦ ὥσπερ γὴ Χογία, χεχύλληχα. δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίϑῳ χύξον. - 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠΙ. 
ϑρωπος ἐ ἐν αὐτῇ, Τ8 χοῤτάσαι ἄξατον χαὶ ἀοίχητον, καὶ τῇ ἐχθλαςῆσαι ἔξοδον χλόης ; . Τίς ἐςιν 

ὑετξ πατήρ: τίς δέ ἐςιν ὃ τετοχὼς βώλες δρόσου ; . Ἐχ γαςρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὃ κρύςαλ- 

λος; πάχνην δὲ ἐν ἐραγῷ τίς τέτοκεν, Ἢ -χαταξαΐνει ὦ ὥσπερ ὕδωρ ῥέον: πρόσωπον ἀσεδδς τίς 
ἔπηξε; Συνῆχας δὲ δεσμὸν Πλειάδος, χαὶ φραγμὸν ̓ Ὡρίωνος ἤνοιξας; Ἢ διανοίξεις μαξερὼϑ 
ἐν χαιρῷ αὖτ, χαὶ ἐσπερον ἐπὶ χόμης αὐτῷ ἄξεις αὐτά ; ̓ Επίξασαι δὲ τροπὰς ϑρανθ, ἢ τὰ ὑπ᾽ 
ὀρανὸν ὁμοϑυμαδὸν γινόμενα; Καλέσεις δὲ γέφος. φωνῇ, χαὶ τρόμῳ ὕδατος λάδρου ὑπακέσεταί 
σου; ᾿Αποςελεῖς. δὲ ΣΕ Αῦν: χαὶ πορεύσονται; ἐρῶσι δὲ δέ σοι, Τί ἐςι: Τίς δὲ ἔδωχε γυναιξὶν 

ὑφάσματος σοφίαν, ἣ ποικιλτιχὴν ἐπιξήμην τ. Τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν γέφη. σοφίᾳ, ἐρανὸν δὲ εἰς γῆν 
Θηρεύσεις δὲ 

λέεσι βορᾶν, ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις:. ̓"Δεδοίχασι γᾶρ ἐν χοΐταις αὐτῶν, χάϑηνται. δὲ ἐν 

ὕλαις ἐνεδρεύοντες. 

πλανώμενοι; τὰ σῖτα ζητᾶντες. 

Τίς δὲ ἡτοίμασε χόρακι ἄγω ; νεοσσοὶ γὰρ αὐτῇ πρὸς Κύριον᾽ ἘΕΕΥδδι 

ΕἸ ἔγνως χαιρὸν τοχετξ τρυγεἐλιδῥων πέτρας, ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων. . Ἠρίϑμησας δὲ μῆ- 

νας αὐτῶν παλήρεις τοχετᾷ αὐτῶν, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας, ᾿Ἐξέϑρεψας δὲ αὐτῶν τὰ “παιδία 

ΟΧΧΥΊΙ. καὶ ἀοίκητον] κα καὶ ΑΙά. καὶ ΤῈ} καὶ τοόδ. τῇ 
ἰκδλαςῆσαι] τὰ βλαζησαι 2ξ:1. ἔξοδον] ἀναφυσιν 4 ζο. τηᾶτ. 

ΧΧΨΠΙΙ. τίς δέ ἐςιν ὅς. δὰ ἢπ. οοπ|.} κα ΟἸυγίοῦ. 1. εἶ. βώ- 
λδς] ῥγαβγηϊῖ, συνοχας καὶ 43. (Αἴεχ. Ἰηΐεγ ὑποο8) βολες 68, 110, 

σόι. Οὐοαιρί. ΑΙ4. Ὑπεοάοτεῖ. 111. )ς.4. βάλες Ογτῖ!. ΑἸοχ. ν. τό4. 
βώλες δρόσϑ! ,βιέ ας τον ἦ Ν εῖ. 1κϊ. 

ΧΧΙΧ, Ἔκ γαςρὸς---ὁ χρύραλλος] ἐ ἐκ ποίας δὲ γαρρὸς ἐκπορεύε- 
ται κρύγαλλος Ὑεοάοτεῖ, ν. 943. ὁ χρύξαλλος} α ὁ 23) 110, 137, 
138, 130, 147,21, 4.4, ςς, αςό, 4ς7, 8, 26ο. ΑἸεχ. Οἰβεγίοῖξ. 
1. οἷ. ἐν ἐρανῷ] -᾿ καὶ βώλες δρόσου Ομιγίοί, Ι. οἷζ, 

ΧΧΧ. ἯἩ καταβαίνει] ἡ καταξαινεῖν 4ςο. ὅτι καταβαίνει 3 (ο- 

ἐΐοεβ ϑεγί!, οὐαὶ ϑεμεδ. ὀ Ἠ καταξαίνει ἄς. δὰ ἤη. Τςοπι. 33.] 
α Ομηγίοῦ. 1. οἷ. ὥσπερ] ὡς 43. ΑΙεχ. ὥσπερ ὕϑωρ ῥέον] βου! 

» ἀφι βώσπεη δεῖ. 11. τορόσωπον] - δὲς, τῖο, 137, 138, 139, 

“" 23 Κ΄ τῶ, τόο, τόν, α49, αξο, 2:1, 2:8, 253, 4), 2:5, 26, 2ς7, 558, 
᾿ς 416, 46ο. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ἀκ ἡ αείοι Δ ει. 14: ἀσεξες} ἀξδύσσου 

4 οὶ. Αἰεχ. ἔπηξε) ετηξεν ΗΙ, 68, 137, 148, 130. 1479 157, 

τόο, τόι, 248, 2ζο, 41, 22, 254) 455) 2.6, “8. Οοηιρί. ΑἸά. 

ἐπ ξὶ τού, 26ὅ2. ἐαδεξεοῖε ἢ Νεῖ. 141. ἔπ]ηξε; Συνῆκας] επΐηξεν 
συνηκας" 23. ἔπηξεν, συνῆκας ; ΑἸεχ. 

ΧΧΧΙ. Συνῆκας---Πλειάδος] “ἴμι ἱπιεϊ]εχὶβὶ ποσί Ῥ]είαά, εἰ. 

121. Συνῆκας ὅτ. ά δη. ςοπι. 33.] μαρεῖ τ νὰ 248. 
μὸν} ἃ. 23. ΑΙεχ. Πλειάδος] Πλιαδὸς εγνως 43. Πληιαδος 110, 
147, 16. Πληάδος ΑΙά. Έ ἔγνως; ΑΙεχ. καὶ φραγμὸν] ἢ 
φραγμον 43. ΑΙεχ. καὶ φραγμῶν ΑΙά. Ὠρίωνος] ̓ Ωρίονος ΑἸά. 

ρα 6 - ΧΧΧΙΠ. Ἢ διανοίξεις) ἢ διανοιξης 56. Ἢ διανοίξεις ὅτο. αἀ 
βη. οοπι.] μδῦεῖ [00 56 Αἰθσχ. ἐπὶ κόμης αὐτῷ] ἐπι κωμης αὐτὰ 
68. Αἰά. ΑΙεχ. ἄξεις αὐτὰ] καὶ αξις αντα 43. 
68, τοό, ττο, 137», 138, 139, 147,17, τόο, τότ, 240, 8:0, 2ςι, 2:2, 

4.3, 254γ) 2:1, 216, 2:7, 2Ζ26ο. Οοπηρί. ΑΔ. ργαιης, καὶ (ἰπῖες υπ- 
(08) Αἰεχ 

ΧΧΧΠΙ. τροπὰς] τρόπην 261. 
Ψει [Δτ. ἢ τὸ --- γινόμενα) ἀκμὲ ονιπίμηι φιαε Μμὸ οαἷο ραγίϊεν βωπι ἢ 
ἱρά, διμοθϑυμαδὸν γινόμενα] ὅν, στο. 

ΧΧΧΙΨ. φωνῇ] ργαπιίῖ. καὶ ΟἸυγίο. Ι. οἷς, 
δρομω 23. Αἰεχ. καὶ τρομος 561. 

σί ἐπὶ Ἰγέμμοῦα αφαα ναἰϊάα οὐειδίμιπι δὲ ἢ Με ει. 1Δἴ. ὕδατος λάξρε] 
υϑατος λαξρω 1.  ὑπακέσεταί σΒ} υπακεσεται σοι τού, τότ, “6:. 
Οοπιρὶ. εἐπακεσεται σὰ τς}. ΟἸεγ]οἹξ. 1. οἷξ, 

ΧΧΧΝ. ᾿Απορελεῖς-- πορεύσονται] Μηδ: οἱ [ γνίπείπα, εἰ ἰδωκί ἢ 
νεῖ, 1Δτ. ᾿Αποςελεῖς δὲ] α δὲ ΟΒιγίοῖς 1. εἰ. ἐρξσι δε. δά Άπ. 
οοπι.., Ομιγίοί. 1. εἶ, ἔρδσι δέ σοι) α σοι 252, 1. 

ΧΧΧΥῚ. Τίς δὲ] α δὲ 23. Αἰεχ. Ομιγίοί. 1. εἰς. Ὑπεοάοτεῖ. ἱν. 
440. δδι ἴδωχιν διϑωχε ας3. γυναιξὶν] γυναικι ΠΙ. γυναικει 
4,. ὑφάσματος σοφίαν] μεκοπαὶ “πρίεπείανε Οἰρει. 1ἰ. 34:1. 
ἥντ {(πρίοκείαπι Νεῖ. 1 ἢ πορκιλτικῆν] καὶ τποοιχιλτικὴν 22. 
᾿Αἴεχ. ΤΗδούοτεί. 1. οἷς ἡ τοοικιλτὴν τοό. ἢ τοοικιλή. ἔπις.] 130, 
147, 82:6. εἰ υατὶ εἰσὶ: δ εἰρίίπαπι ἢ Οὐρει. 1. οἷϊ, δὲ ναγίείαίμη (εἰς 

“πα ει. 1.21. ἐπιςήμην] ργαυηϊά. σοφιας 41. (ΔΙεχ. ἰπῖεῦ αποο5.) 
ΧΧΧΝΊΙ. Τίς δὲ] “Ἔριν 2.2. σοφία) -᾿ οργανα 23. σο- 

καὶ τρόμῳ] και 
καὶ τρόμῳ δις. δὰ ἔπ. οοπ).} 

δὲ δεσ-. 

αξεις αὐτὸν ξς τ, 

τροπὰς ἐραν!] εομρμοίίομες εἰ, ὦ 

ἐξέ. 

τι 11ὸ, 130, 14). σοφησει 254. 
᾿οργανα δὲ ϑρανε 440, 46:. 

ἐρανὸν δὲ] οργανα ρανε δὲ 
ἔκλινε] ῥγαιέτε, τις ἐς. 

27. 28. 

ἐω Κίέχυται δὲ} καιχυται γαρ 33- α δὲ ας. κεχρηται [)-- - 

2ς4. κέχυται γὰρ ΑἸεχ. ὥσπερ Ὑ5] ὠσπερ γῆς 1Π|,23. κονία] 
χκοινια 23. “χωνεία ΑἸεχ. κεχόλληκα δὲ] καιχολλη δὲ 44. κεκωλ- 
ληκὰ δὲ 118. κεκόλληχεν δὲ Αἶεχ. κεκόλληκα δὲ δος. δά ἔπ. σοι,.] 
εἰ αἀὐρίκμεϊπαυὶ ἐν βενε Ἰαρί δίδω: ἐπόκια. νεῖ, 1. αὐτὸν] αὐτα 

128. 237). ὥσπερ λίϑῳ] ὠσπερ λιϑὸν 261. λίϑῳ κύβον] κυ- 
ὅον λιϑοις 23. ΑἸεχ, (Οἔ, Οομπῖς. Αρο. 110. νἱῖ. οδρ. 44.) 

ΧΧΧΙ͂Χ. Θ Θηρεύσεις δὲ} “Ἵκι εσρίες αι. Ξ- 
23) 147. ἐἰκας δεῖ. 1,Δῖ.᾿ πολυ οῦ 

ΧΙ,. Δεδοίκασι γὰρ] δεδυχασι δε δὲ (τού. τρᾶγρ.. ΔὉ 41]. τῇ. αισηλθαν 
φοδαμεν!) σόο. δΔεθοίκ. γῶὼρ ἐν κοῖτ. αὐτῶν) Ῥαυϊαὲ ἐπὶπα μι ἐπ 
ἐπ δ μὰς, Ν ϊ. 1, Αῖ. κάϑηνται δὲ] α ϑὲ 68, “το, Αἰά. ᾿ ἐν 

ὕλαις] ἐν τυλαις τς). εν κοίταις (πιᾶτῃ.) τότ, 248. ἐνεδρεύοντες] 
ἐνεδρεύονταις (Πο) 148. ἐνεδρευοντα 2ζ0. 

ΧΙ, Τίς δὲ ἡτοίμασε] ἔτι τίς ἡτοίμασε ΟΠ γ(οίξ. 1. ςἰξ,᾿ 
χι] κοραξι 449. βοράν) βορραν 23. 
1ς 7, τόο, 4 ςο. Αἴεχ. Οὔρεη. 111. 98. αὐτξ] αὐτῶν Οοῃιρί. Παθεῖ 
ἴῃ ομιαγδᾶς, πηΐηοτε ΑἸεχ, τορὸς Κύριον] -- αὐτὰ ἰηῖον υπσοὸς Αἰοκχ. 

χεκρώγασι] κεκράξονται Οἥρεῃ. 1. οἷ, τλανώμενοι] -- δὲ 42. 
ὰ σῖτα ξητῆντες} Βαθεῖ Ὁ δὶς 248. τὰ σιτα ζητουσι τού, 36:. 

βυρὼ} βυρραν 

᾿κύρα- 
νεοσσοὶ γὰρ] νεόσσοι δὲ 43, 

φεανι φμαγέμεε:. Μεῖ. 1Δῖ. 

Ι, ὕἱίᾳυς δὰ νεγ. 32. αὐιπρίτας ΟΔΡ. Ργοδάεηϊ ἴῃ ἘΔ, ΑἸὰ, 
ἔγνως εἰ εγνως σοτε ςς. ἢ ἔγνως ΑΙεχ. Εἰ ἔγνως --αέτρα !]) Βαδεῖ 
ὧδ κςξ Αἰεχ. ὅτε τὰ ὅρη ἐπλάτετο σὺ ἐφύλαξας τοκετὲς τραγελαί- 
φων. Ομιγίοἵς. χίϊ. 4οΟ. καιρὸν τοχετ 5} τόχετον χαιρῳ 26ι. τρα- 
γελάφων]) τραγελαφε ςς) 68, τότ, 248. (οπηρ. ἐφύλαξας δὲ] σα! 
ἐγζο οὐὔϊεγυαβὶ Οτίρεη. {ϊ. 81. ὠθῖνας] οδυνας 4:6. 

11. Ἠρίϑμησας---τοκ. αὐτῶν] Εἰ παπιεγαβὶ ππεη δε ραγε ἐαγαπε 
νει. 1. Ἠρὥμησας δῈ}] α δὲ 23. ἀσκὶ πενιεγαβιὶ Οὐρεη. 1. οἷξ, 
μῆνας αὐτῶν] α αὐτῶν 110, 1379, 1348, 139, 147, 220, 251, ξς, 2.7, 
24:0, 26ο. τ. ΑΙεχ. μῆνας (αὐτῶν πλήρει τοχετ 8} αὐτῶν μηνᾶς 
ληρὴς τοκῆτε 23. μῆνας τλήρης (Ης) τοχετέ το, 2.6. μηνᾶς το- 
χέτε αὐτῶν τέληρεις 253. νῆες ἐον μη ῥίεπος σα βαγίκηι, Οὐρει. ἷ. οἷξ, 

πλήρεις] τλπρῆς ἔτο, 137) 130, 1479 157) 260. ΑἸά. τύληρὴ τότ, 
248. τοκετὰ αὐτῶν] α αὐτῶν , 55: τού, 1.7, τότ, 2ς2. Οοπιρί. 
ΑΙεχ. τοχετα αὐτὰ 118. Αἰά. “τουκετῷ (ἢς) 248. ὠδίνας δὲ] 
λ δὲ ςς. εἰ ἀοίονε: ει. 1Δι, ἔλυσας} ελυσαν ττο. ἱξαπορελεῖς 
17. 

11. ᾿Εξέϑρεψας δὲ] α δὲ το, 137, 130) 147, “ρό, 26ο. ΕἸ πε- 
εἰβὶ Νεῖ. 141. ᾿Ἐξέϑρεψας δὲ δες. δὰ ἤη. οοπι.} “4. αμἰν βὶ δότε 
μαίοι, αμί βπε ἀοίογἰδμε ραγίμς φογνε ἐππΐεε ἢ Οἥρεῃ. 1. εἴ, αὐτῶν 

τὰ τοαιδία] τα ταιδια αντων 43. κα αὐτῶν τότ. Αἰά. ἀίππεΐος ἐαγεπε 
γεῖ. 11. ἔξω φόβου] ἄνευ φοῦδκ. εγνως καιρὸν τοχετε τρωγελαφων 
τετρας 23. ἄνεὺ φοῦς τς). Αἰεχ. ὠϑίνας δὅζο. δά ἔπ. οοπ:.} ὥρ- 
ῥἷεία ἃ ἀϊνοτία πδηι 14)ὴ.. ὠδίνας---αὐτῶν ἴῃ οοπι. 164.} α οὐπὶ ἷπ- 
ἱσττηοά. βό:. ὠδῖνας, δὲ; δες. δὰ ἔπ. οοηι. {64ᾳ.} μδθεῖ Ὁ ας ΑἸεχ. 
ἑξαποςελεῖς] ἐλυσας τς}. 

τῳ- 

ΕἸ 

..Γ) δυγ» 

ἢ 

Π 

( 



ι ᾷΩ Β. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΧ. 

4. 

ϑ 
6. 

ἔξω φόξου, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἰζαποςελεῖς, ᾿Αποῤῥήξωσι τὰ τέχνα αὐτῶν, τλιϑύν  δοχαν ἢ ὅν γεν- 

γήματι" ἐξελεύσονται, χαὶ οὐ μὴ ἀναχάμψεσιν αὐτοῖς.. Τίς δὲ ἐς!ν ὁ ἀφεὶς ὄνον. ἄγριον ἐλού- 

ϑέρον δεσμὲς δὲ αὐτῇ τίς ἔλυσεν, ᾿Εσέμην δὲ τὴν δίαιταν αὐτῷ ἔρημον, 'χαὶ τὰ σχηγώματα 

αὖτ ἀλμυρίδα. Καταγελῶν πολυοχλίας πόλεως, μέμψιν δὲ φορολόγου οὐχ. ἀκέων, Κατα- 
9. σχέψεται ὕρη νομὴν αὐτᾶ, χαὶ ὀπίσω «παντὸς χλωρᾷ ζητεῖ. Βελήσεται δέ σοι μονόχερως δελεῦ-- 

σαι, ἣ χοιμηϑῆναι ἐπὶ φἄτνης σε; Δήσεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτθϑ, ἢ ἑλχύαει σου αὔλακας ἐν 
᾿ ,’ “» 93 33 .Ὁ Ψ Ἃ, ε 3 Ν 39 .Ὁ ϑ ΄ Ν 38 “ ἂν 

πεδίῳ; Πέκοιϑας δὲ ἐπ᾿ αὐτῷ, ὅτι πσολλὴ ἡ ἰσχὺς αὐτῇ, ἐπαφήσεις δὲ αὐτῷ τὰ ἔργα" σου; 

. Πιςεύσεις δὲ, ὅτι ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον, εἰσοίσει δέ σε τὸν ἅλωνα: Πτέρυξ τερπομένων. γεέ- 

. δήρου. 

μονόκερος Οὐομῃρὶ, 

ς λᾶσσα, ἐὰν συλλάξῃ ἀσίδα χαὶ γέσσα' Ὅτι ἀφήσει εἰς ἢν τὰ ὡὰ αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ χῦν. -ϑάλψει, 

. Καὶ ἐπελάϑετο, ὅ ὅτι τσὃς σχοῤπεεῖ, χαὶ ϑηρία ἄγρξ χαταπατήσει. 

,. τῆς, ὥςε μὴ ἑαυτήν" εἰς χενὸν ἐκοπίασεν ἄνευ φόξου. 

, ταὶ οὐχ ἐπεμέρισεν αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει. 
,. χαὶ τ ἐπιξάτου αὐτϑ. 

᾿Απεσχλήρυνε φὰ τέχνα᾽ ἕαυ--: 

Ὅτι χατεσιώπησεν αὐτῇ ὁ Θεὸς σοφίαν, 

Κατὰ χαιρὸν. ἐν ὕψει ὑψώσει, χαταγελάσεται.ἵπποῦ, 
Ἢ σὺ περιέϑηχας ἵππῳ δύναμιν, ἐνέδυσας δὲ τραχήλῳ αὐτῷ φόξον ; 

,. Περιέϑηχας. δὲ αὐτῷ ππανοπλίαν; δόξαν δὲ ςηϑέων αὐτ τόλμη. ᾿Αγορύσσων ἐν “πεδίῳ γαυριᾷ, 
3 4 δ 3 9 3 4... ἰδ ἴοι ἰων “.,. 9" ᾿ς 3 ᾿ ΦὍὍΠΦΝἭἭ:, 

ἐκπορεύεται δὲ εἰς “πεδίον ἐν ἰσχύϊ, Συναντῶν βασιλεῖ χαταγελᾷ, χαὶ ἃ μὴν ἀποςῥαφῇ ἀπὸ σι- 

ΙΝ. ᾿Αποῤῥήξασι) απορριξεσι τ1ο, 137. τληϑυνϑήσονται ἐν 
γεννήματι) εἰ μεν εἰ ρ᾽ἰςασόμπικν ἰπ πα οΐαίε: Οτρεῃ. 1. εἶ, ἐν γεν- 

νήματι] εν γενηματι, {870 ιόι, 4το, 24ς1, 252. ΑΙά, καὶ οὐ μὴ) 

καὶ οὐ μὴν ΑΙὰ. 
1. οἷ, Ἴνακάμψασιν] ανακαμψωσι τού, 110, 137, 139) 147. 17), 
τότ, (1, 552, 26ο. Οοπρὶ. ΑΙά, αὐτοῖς} ἑαυτοῖς 1ΠΠ|, 43, 17», 
4ζ4. επ' ἄντοις τού, 461. " 
ΨΚ. ὄνον ἃ ἄγριόν ἰλεύϑερον) σπάρτα ἐΐδεγων Ν εῖ, δ. 

σιν] τις ἐλυσας τόο. 
ΨΙ. ᾿Εϑέμην δὲ] Ῥοίυὶ ἐπα Ν εῖ, 121. τὴν δίαιταν αὐτῷ} αντε 

γὴν διαιτὰν τοῦ. ΑΙεχ. ““σδεγπαευΐων ἐς Ψεῖ. 1.3. καὶ τὰ ἄζο. 

«ἀ βη. ςοπ).] μαδεῖ (Ὁ δὰ 248.. ΑΙεχ. α εῖ. 1.1. καὶ τῶ σκηνώ- 

ματα) κατασκηνωμαΐα 147, 256. 
ΥΙΙ. Καταγελῶν) καταγίελων 138. 

τίς ἵλυ- 

ΞΕ, πολὺ δχλίας 

(8) 232. πολυοχλιαν το6. μέμψιν δὲ φορολ. ]7 εἰ φμογεῖδηε ἐκας- 
ἐογί, Νεῖ. 1ἱ. ἐκ ἀχέων] α ἀχβὼν το. εκ ακϑὸν 128. 

ἍΙΠ. Κατασκέψεται) χατάσχαψαι το. 
δὰ ἔη. οοηλ.} Βαρεῖ (Ὁ κξ ΑΪεχ. 
νομὴν αὖτ} γομὴν αὐτῶν τοῦ. 
ΑΙεχ. 

ΙΧ. Βελήσεται) βουληται 130. βελεται 147,2 ςό. μονόκε- 

ρὼς} ῥγαπιῖτ, ατραπελος 43) (τού. ὑπᾶγρ. ΔὉ αἱ. τι. ἐξ ἧς ὁδ.) 24. 
(Αἰεχ. ἰπῖεζ ὕπο08.) ἀρινοκερως 4ς6. ὁ τράπελος μονοκερος: 4Δό:. 

ἢ κοιμηϑηναι---ξυγὸν αὐτὰ Του. ἴςᾳ.} γὰρ δή- 
σεις αὐτὸν ἱμάντι, ἐδὲ κοιμηϑηήσεται ἐπὶ φάτνης. Βαῆ!. Μ. ἱ. 120. 
ἐπὶ φάτνης 48}. σα 2:7. 
ΣΧ, Δήσεις δὲ] α δὲ 1το, 147. ἐν ἱμῶσι φυγὸν αὐτῇ ὴ αὐτα εν 
μασι ζνγον 43. ΑἸεχ. ἢ ἑλκύσει σε αὔλακας} ἀσκὶ ἄμεεε εἶδὲ εῖοο: 
Ψεῖ. 1.21. σου αὔλακας] σοι αυλακας 2ς3. ΑΙεχ. 

ΧΙ. Πέποιϑας δὲ] τέκοιϑέ τε ττο. τιποιϑὰς τε 1379 118, 130, 

Κατασκέψεται ἄς. 
ὅρη νομὴν] ὀργὴν ὁμὴν (Βς) -ςς. 

, ζητεῖ] ᾧπτησι (ας) 23. φητήσει 

147, 16:, 3249, Ὧ50, 21, 36, τό, ς8, “ς9. ΑἸά. πτύέποιϑας τε δὲ 
“ῸὉ Οορρὶ. ὅτι πολλὴ ἡ ἰσχὺς αὐτῇ] φεία πικίαία οΠ᾽ οἰγίς , Ψεῖ. 

τς ἔμλι. ἡ ἰσχὺς αὐτῷ} ἡ 11, 4ς4. Οοπιρὶ. ἡ ἰσχὺς αὐτὼ 4ς, 137, 
128, 130) 147, 3250, 296, 2:6,.ς9, 26ο. ἰσχὺς αὐτὼ τόο. ἡ ἰσχὺς 

ΠΝ αὐτῶν 4:8. ἐπαφήσεις δὲ] καὶ ἐπαφησις δὲ 43. κα δὲ 240. Ἀπ: 

“ὅτι ἀποδώσει χε. λὰ ἤη. οοπι. 18. δαδεῖ τοῦ κκΚ Αἴεχ. 

ἐπαφήσεις Αἰεχ. ἀκὲ αἰμἰς Ν᾿ εἰ. ΤΆ’. 
ΧΙ, Πιρεύσεις δὲ] - αὐτω 21. ΑΙεχ. “ἴκ: ἐγείες εἰ δ: 1.ι. 

. εἰσοίσει δὲ] 
καὶ εἰσοισι 43. εἰσοίσεις δὲ 147, 446. καὶ εἰσοίσει ΑΙεχ. δ] σοι 
ςς, τότ, 20, 2ζ2, 254, 29. (πιρί. ΑἸά, α 137, 139, 147), 4 ό, 
δόο. τὸν ἅλωνα] τὴν ἀλωνα τς7. Οοπρί. ΑΙά. ΑΙεχ. 

ΧΙΠῚ. Πτίέρυξ -ἰὰν] ὅτι τοτέρυξ πετομένη ἐλάσει, ἰὰν ΟἸ "γίοῖ. 
νἱ. 322. τερπομένων) τετωμενὼν ιόο. τοετομένων Δό:. νείλασ- 
σα] α 11. νεΐεσσα (βς; πιᾶγρ. ΔὉ αἱ. πι. τορευεσϑε εἰς αὐυξησιν») τού. 
νεελισσα 128. νεέίλασα ΑΙεκ. ἀἀσίδα) ασπιδὰ τοό. καὶ νέσσα] 
και νεεσα ἐλαλῆσαν 23. καὶ γεισσᾶν τού, 110. 117), 138, 130, 147, 

4:6, ΩΖ6ο. 'καὶ νεεσσὰ 137) 291) 8:4) 3). 48, 2.0. χαὶ γέσα τό6ο. 
καὶ γιασσα ας7. καὶ νείσσα" ἐλάλησαν (ςυπὶ ἐλάλησαν ἰῃίεῦ υπο05) 
Αἰεχ. καὶ νῆσσα ΟἸιγίοίς 1. εἰς. 

ἰαὶ οὐ μὴ ἀνακ. αὐτοῖς] εἰ ποπ γουεγίεπενν Οτσει. 

ἌΛΑΥΥΝ, 2ζ0. πλᾶτρ. 

τόο, 248, ας, 2:2, 4 ς8, 29, 26ο. (οπρρῖ. 

9 3 8 “Ὁ ον ὁξ νν ’ ᾿ . » ,. 5» φο ᾿, μ᾿ ᾿ ᾿ν 3 ,, ΄ 

ΕΖ αὕτῳ γαυριᾷ τοζον χαὶ μάχαιρα, Καὶ ὀργὴ ἄφανιει τὴν γῆν" χαὶ οὐ μὴ ποᾶιςεύσει, 

ΧΙΝ. Ὅτι ἀφήσει) α ὅτι Ογτί!!. ΑἸοχ. 1, οἱξ, 
γὴν 23. τὰ ὠὰ αὐτῆς] τα ὡτὰ αὐυτης ΠΠ, ες. 
βα. οσι, 16. α Οἰμγίοῇε 1. εἶς. 
ϑαλψε) ϑαλποι 5 ς4. 

ΧΥ. Καὶ ἐπελάϑετο] καὶ ΠΕΥΝ 11. ὅτι ἘΞ οτι ὧἱ 
ας. σκορπιεῖ] αὐτὰ ἰπ οἰαταξξ. τιϊποῖβ Αἰοχ. .. ϑυρῤία ὥγρα] 
ϑηρία ὁ ἐρήμε 4 Οοάϊοεβ Βειγῖϊ, καταπατήσει Ἔ αὐτὰ 43: (Αἰεκ. 

εἰς γῆν] εἰς τὴν 
καὶ ἐπὶ διξ. κοἀ 

καὶ ἐπὶ χἂν] καὶ εἴτι γ» 4 (4. 

ἴῃ ομαγαᾶς. πχηοσς.) κατωπατήσεσιν αὐτήν 2 Οοὐϊοαβ δετεὶϊ.΄ 
ΧΥ͂Ὶ. ᾿Απεσκλήρυνε] αἀπεσκληρυνας 461. ΡΟ ΘΕΕ ΤΣ 

τὴν] ὠπεσκλήρυνεν υἱὸς ἑαυτῆς ὥρε ἐχ ἑαυτῆς ὦσι" ὀἰφίςηκεν ἀφ᾽ υἱῶν 
ἑαυτῆς ἃ Οοὐΐοες ϑειρὶ. τῶ τόινα ἑαντῆς] τὰ τεχνα αὐτῆς 43, 
τού, 110, 1377) 139, 147), 1ότ, 240, 21») 2.2, 234, 2ςς,) 2:6, 2ς8, 
259, 26ο, Δότ. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τὰ τὰ αὐὑτὴης 128. ὥργε μὴ 
ἑαυτήν] ὡςε μη ἑαυτῇ τόο. ΑΙεχ. εἰς κενὸν] εἰς κλινον ς ς. 

ΧΝΤΙ. Ὅτι κατεσ.] ὅτε κατεσ. ΟἸγίΟΙξ, 1. οἷ. αὐτῇ 19] εαυ- 
τὴ τοό. καὶ ἐκ---ὑψώσεε ἰπ οοτι. 164. αὶ οὐ ἰηϊογαχοά, ΟΠ γίοῖ. 
Ἰ. οἷ. ἐκέμερισεν] ἐμέρισεν τοῦ, το, 137, 138, 130), 147, 248, 
232, 2.3, 344; “6, 247, 48, α“6ο. ΟοπΡ!. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐμετρησεν 
τόο. αὐτῇ 29] Ἔ ὁ Θεὸς 23. (ΑΙεχ. ἱπῦεν πησο8.} αὐτὴν 147. 
ἐν τῇ συνέσει] τη 41... ὁ 

ΧΥ͂ΠΙ. Κατὰ καιρὸν] καταχαιρων 1Π|. ὑψώσει] ὑψωσεν 45. 
καταγελάσεται ρτοεπιῖτξ, καὶ τότ, 248. ΑΙά, ΕἸΜΙ: 1... αὖ- 

., 18] α 340. 
ΧΙΧ. ἵππῳ δύναμιν) ττ. τού, 4ς9. δύναμιν) χρέμετισμον. 

ἐνέδυσας δὲ} καὶ ἐνεδυσας 21. ἈΪεχ. ἐνῶ. 
δὲ τραχήλῳ αὐτῷ φόβον] εἰ ἐπ τιν βὶ οοἰῖο εὐως ἀϊππδπηι ἦ Με εῖ, 1,21. 

ΧΧ, πανοπλίαν] ἀγρια ἰθἱά. δόξαν δὲ] καὶ δοξη 21. ΑἸεκ. 
δοξα δὲ 68, τού, τ1ο, 137, 138, 130, 147) τς), Ἰόο, 248, 251,4 ςς, 2:6, 
46ο. (οπιρὶ. ΑἸ4ά. δόξαν δὲ ςηϑίων αὐτὰ τόλμη] εἴ εἰργία βεδίογῖς 
ὅγε, σμάαεία : Νεῖ. 1ἴ. τόλμῃ] τολμᾶν 23,) 249. τόλμη (ἔπει 
Διθΐοτ.) τόο, 2ςς» 4 (6. Οοπιρί. ΑΙά. “τόλμα 2:9. τόλμην ΑἸεχ. 

ΧΧΙ, ᾿Ανορύσσων ἐν πεδίῳ] Ῥγοάίεπ ἰα ἐανρο Ν εἰ. 1.21. ἐν πε- 
δίῳ] ἐν πεδία ς τς. ἐν τοδὶ 68, τού, ττο, 137, 138, 139, 147) 167, ιόο, 
1όι, 2ς1,) 4:8, 2ςς, 2:6, 257, 28, 49, 5260. Οοπιρί. ΑΙ4. ἐν ποϑεὶ 
(6) 2ςο. γαυριᾷ.], γαυριῶ τού. αγαυρια 1Ι6ο, 4ς2, 253. ῥγρ- 
ταῖττ. γὴν 240. ἰπσχυτγία! Ψεῖ. 1,Δϊ. ἐκπορεύεται δι] εἰ ργοοεα Ἰθϊά. 

εἰς πειδίον) ιν τεδιω ἃ ζ2. εἰς σεεδίον ἐν ἰσχύ!} ἐπ ργαΐο ἐπιπ οἰτέσίε. 

νεῖ. 1λἹ. 
᾿ ΧΧΙ]. Συναντῶν} συναντω 14). συνάντων δὲ τς). συνταήἾων 
949. Συναντ. βασιλ.] Οεεμγγεηίψμε ἡαοκίο Νὶ εἴ. 1Δἴ. βασιλεῖ] 

βελι (ἢς) 42. βελη 68, τότ, 448, 2ς3. ΑΙἰά, βελει 5351, 4:2, 4ς9. 
Οοπρὶ. ΑΙεκ. καταγελᾷ) εοπίεηιηὶε Υ εῖ. ται. καὶ οὐ μὴν] και 

οὐ μη 43, ςς, 68, τού, 110, 13}, 138, 130) 147, 157, τόο, τότ, 448, 
4ζ1,) 2ζ4, Ἂς ς) 4:6, 46ο, 46:. Οοπιρί. Αἰεκ. καὶ οἱ μὴν ὀπογρα- 
Φη] πες (Σ σνεγεῖ Ν εῖ. ἴΔι.. ἀπὸ σιδηρ} σιδηρον 111, 43. κα απὸ 

τότ. Αἰοχ. πὸ σηδὲρε (5. 
ΧΧΙΠ. Ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτὼ γαρ ςςγ 137, 138, 139, 147,10}, 

Ἐπ᾿ αὐτῷ γαυριᾷ} 
γαυριᾷ} ὠγρανία ςς. ἀγαυ- 

ν 

δυῤεν ἱρίμηε ἀμίο φαμὶ Ν εῖ, 1.Αἱ. 

Ν 

ΤΕ τὰ 

γα ἢ : 

δ-, ,Μ]0ᾷἀὐ 
,.Δ 4 ΡΝ - 
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ΑἉ 

ιν 

Γ. 
ΝΡ ἧ 

δ: ἥ : ἊΝ λ, ἧς Η 

μεσ ΜΚ ογ΄ ινν 
ιν δ. ὶ 

ιτεϑνεῶτες, πΤαραχρημα εὑρίσκονται. 
με φὋὉὋῸὋῸ 2 ΄ ΄ Ἂ, Ν 2 ’ » » 

σιν. μετὰ ἰκανδ ἐκχλίνει ; ἐλέγχων δὲ Θεὸν, ἀποχριϑήσεται αὐτήν. 

Κυρίῳ, Τί ἔτι ἐγὼ χρίνομαι, νεϑετέμενος χαὶ ἐλέγχων Κύριον, ἄχδων τοιαῦτα ἐϑὲν ὧν , ἐγὼ δὲ. 
τίνα ἀπόχρισιν δὼ πρὸς ταῦτα ; χεῖρα ϑήσω ἐπὶ ςύματί μου. 

'ΕῚ ἰναεμπκα 4 νεγι εσγα Ν εἰ. 1.Δϊ. 

σάλπιγξ) δοκες εἰαπρυενίε ἐμόα. Ν ει. 1Αῖ. 

σημαινὴ ττο. (ΑἸά. υἱ νἱάεῖυτ.) σημαινει 147, 2ς6. 

, τόο. 

Ομιγίοίε. 1. οἷς, 

Ι[ ῶ Β. 

ἕως ἄν. σημάνη σάλπιγξ. 
πολέμου σὺν ἅλματι χαὶ χραυγῇ.. 

τέρῳ: οὐ παροσϑήσω. 

ριω 1δο;.2ς2, 243: καὶ μάχαιρα] καὶ οξυσϑενης μαχαιρα 43. 
Αἰεχ. - λογχῇ και ασπιδὸς σεισμος “49. καὶ μαχαιραν 26. 

ΧΧΙΝ. Καὶ ὀργὴ] καὶ ὀργὴ (6) 137» 138, ιόι, 290. (οπιρὶ. 

ΑἸἰά. Αἴεχ. καὶ οργὴν 139) 2:6, 2όο. ΚΑαὶ ὀργὴ ἀφανιεῖ τὴν γῆν] 
καὶ οὐ μη] α καὶ τού, τύο, 

:όι, 248, 252, 2.4. Οομηρὶ. οὐ μὴν ΑΙά. καὶ οὐ μὴ «ιςεύσει) 
α 26᾽΄. σοιςεύσει]) σιςευση 11, τούς το, 137, 118. 139, το, ιό:, 
448, 2ςο,4ςι,8ς2,2ςς, 256, 2:8, 4Ζ6ο. (οιηρὶ. ΑΙά. ἕως ἄν σημ. 

σημάνῃ) σημανιει 11]. 

ΧΧΝ. σημαινέσης} σημενεμενης 23. λέγει, Εὖγε] ερι ([ς) 
εὐγε εὐγε 23. ἐρεῖ" εὖγε ΑΙεκ. τοόῤῥωθπεν δὲ] αὶ δὲ 130. 147,4 ς6. 
Ογήϊ!. ΑΙεχ. τοι. νἱ. Ηοπι. Ῥαίοῃ. Ρ. το7. ὀσφραίνεται} ὡς φραί- 
νεται (ἢς) αςό. σὺν ἅλματι] καὶ συν αρματι 23. ἔς, ἔπε καὶ ξς, 

συν ἀλαλαγματι 1 ζ7. συναλάγματι ΑΙά. καὶ σὺν ἀλαλάγ- 
ματι (ουπὶ καὶ ἰπίεγ ὑποοϑ) Αἰεχ. σὺν αἵματι Ογτ!!. ΑἸεχ. 1. οἷ. 
"σὺν ἅλμι.. καὶ χραυγῇ ̓γ τα γμαπ ἀμομν εἰ εἰανιογόα. Ν ει. αἴ, καὶ 

κραυγὴ} καὶ κραυγῆς ἐχπορευεται 22. - ἐκπορευεται κού, 56:. 
(ΑΙεχ. ἱπῖεγ ὑπο08.)}  ἐχπορευητῶι 249. “Ἔ τορένεται 4:4. καὶ 
φωνῇ Ογη]}]. ΑἸεχ. 1. εἰξ 

ΧΧΥΝῚ. Ἐχ δὲ---ἰέραξ] ἰῥεν τὴς ἐπ ! (αρίεπεῖα “πὰ 2ἰκριϑίο! ἀεείρί- 

"ον Ὗεῖ. 1.21. Ἐκ δὲ τῆς σῆς] ἐκ τῆς ΟΠ ιγίοίς 1, οἷ. ἕρηκεν]} 

ἕπηκεν Αἴεχ. ὠναπετάσας---ὠετὸς ἰπ οοπ). [64.] α Ουπὶ ἱηϊοττηθά, 
ἄναπ. τὰς στέρυγας αἰκίν.} ἐχραη βῆ; βεππὶ: ἑνπιοδ- 

ἡ: γεῖ. 1,21.Ὁὦἡ ἀκίνητος) ακχινητὰα “6ι. κ 9. τὰ τορὸς Νότον] [λ- 
δεῖ ΠΙὉ κε Αἴεχ. «δεῖ. 1,ἱ. 

ΧΧΥΤ,. Ἐπὶ δὲ] ἡ ἐπι 23. Αἴεχ. σῷ τρογαγματι] ῥτωτηϊ. 
τῶ 23» 56) 68, τόι, 448, ος2. Οὐοχηρί. Αἰά. 

ἐπὶ νοσσιᾶς αὐτῷ] - τεέτραν 23, 240, 2.4. ἔπι νοσσιᾶν ἑαυτξ 1 ς7. 
καϑεσϑεὶς αὐλίζεται] μαδεῖ [Ὁ δὲς 248. ἐπ ρείγα “άεπε Ψ εῖ. 1,δῖ, 
᾿ ΧΧΥΠΙ. Ἐπ᾽ ἐξοχῃ] ἐπ᾿ ἐξοχης 33, τού, 46ι. Ἐπ' ἐξοχῇ 
δις. ἃ ἔπ. οοπ.] μαθεῖ {Ὁ υΚ ΑἸεχ. ἐν ἐξοχαῖς ποΐτρων καὶ ἐν ἀπο- 
κρύφοις 12 Οὐοάϊοες ϑεγρὶ!. ἢς, πα καὶ ἐν σπηλαίοις, 3 Οοάϊοεβ δεῖ- 
οἷϊ, οὐπὶ Νεπεῖα. ον αὐίίμν Ν εῖ. 1,Άῖ. ἀπονεῦρο) ἀποκρυφων χ38, 
5:1, 2ς2. 7}... 

ΧΧΙΧ, Ἐκεῖσε ὧν] εκει δὲ πὼ 453. ποόῤῥωϑσεν) “ Ζε 23. (ΑΙεχ.. 
ἰπίεῦ ὉΠ008,) τοόῤῥωθεν δες. δὰ βη. σοπ).] παρεῖ (ω χὰ ΑἸοχ, αὖ. 
18} αὐτῶν 461. 

ΧΧΥΧ, οὐρωυξαἢ φυρωνται το. 

{ιαξαίπε: Ψψει. 1. ὃ δ᾽ ἄν ὦσι] καὶ δὲ ἐαν ὡσι 23. ΑἸεχ, 
ὥσιν τιόο, 2:6. τεϑνεῶτες) τεϑνηχοτες 2:4. 
ΧΧΧΙ. Κύριος ὁ Θεὸς] αὶ ᾿ Κύριος αότ. κα ὁ Θεὸς Οοπιρὶ. 

νκ’ Νεῖ. 1Δἱ. ΕΙ ". 
ΧΧΧΙΙ, Μὴ κρίσιν ἄς. δὰ ἤη. οοπ).} Νιυπφεὶα φωὶ ἀὐῥμίαὶ ενπε 

Ο»:πἱροίεπίε, φιίοίτε!; ἀγρώενκ: ονπίπωηι, τοβομεὐϊ! ἐπα ἢ ΜΝ εῖ, 1,Δῖ, 

ἐκκλίνει] χρινῆς ςς» τ1οὸ, 137» 139), 1479) τόρ, 2:2, 2:6. Αἰά. ΟΒ:γ- 
(οἷς. 1. οἷ. κρινεῖς 68, τοό, 138, 1ς7, 161, 249, 250, 251) 2 54) 25, 

φύρ. ἐν αἵματι} υοἱαισηπαν ἱπ 
ἐδ'᾽ ἂν 

1 ο»»"ΐ- 

4.57, 269, 26ο. (οπιρὶ. ἐχκλινεῖ Αἰεχ. ἐλέγχων ὅζο. δὰ ἤη. οοπι.} 
μαδεῖ Ὁ κΚ ΑΙεχ. ἐλέγχων δὲ] καὶ δὲ 43, ςς, τού, τιον, 137» 138, 

Αι 130), 147, 157, 16ο, τότ, 2ς0, 2:1, 252) 254) 255) 246, 257, 2 48, 

259, 26ο. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. Θεὸν} Κυριον ςς. Θεὼ τοό. Θεος 
16ο.. αὐτήν] αὑτὴ 23, τόο. ΟΒιγίοί. ἰ. οἶς. αὐτὼ ςς, τού, τότ; 

448, 2.4. Οοπιρὶ. αὐτὸν 20. 

κατ᾽ αὐτὸν βροντα ισα 23. 

ΚΕΦ. 
Σάλπιγίος δὲ σημαινάσης, λέγει; Εὖγε" τόῤῥωδνεν δὲ ὀσφραίνεται 

Ἔχ δὲ τῆς σῆς ἐπιςήμης ἐςῆχεν ἱέραξ, ἀναπετάσας τᾶς αστέ- 

φυγας, ἀκίνητος, χαϑορῶν τὰ πρὸς Νότον; Ἐπὶ δὲ σῷ προςάγματι ὕψδϑται ἀετὸς, γὺψ δὲ ἐπὶ 

-γοσσιᾶς αὖτ χαϑεσϑεὶς αὐλίζεται, Ἔπ᾽ ΕἸΣ πέτρας, χαὶ ἀποχρύφῳ . Ἐχεῖσε ὧν ζητεῖ τὰ 

σῖτα, “πύῤῥωνεν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτὸ σχοπεύεσι. Νεοσσοὶ δὲ αὐτῷ φύρονται ἐν αἵματι, ὃ δ᾽ ἂν ὦσι 

Καὶ ἀπεχρίϑη Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ̓ Ιὼὠξ, χαὶ. εἶπε, Μὴ χρί- 

Ὑπολαξὼν δὲ ᾿Ιὼδ λέγει. τῷ 

“Απαξ λελάληχα, ἐπὶ δὲ τῷ δευ- 

ἜΤΙ δὲ ὑπολαξὼν ὁ Κύριος, εἶπε τῷ ̓ Ιὼδ ἐχ τῇ γέφες, Μὴ, ἀλλὰ ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν 
- 3 φ΄ Ὰ, ὔ᾽ 8 4 Ἀ, δι ἰϑὲ Ν ΄ ;, 4 Ἶ Ἃ) 

σα, ἐρωτήσω δὲ σε, σὺ δέ μοι ἀπόχρινγαι. Μὴ ἀποποιβ μου τὸ χρίμα" οἴει δὲ μὲ ἄλλως σοι χε- 
ζ΄ Ἄ Φ 3 φ ΄ 3 ΄ “΄ ᾽ ν Ὁ ΄. ΆἉ μὰ ,. ». »"᾿ χρηματικχέγαι, ἢ ἵνα ἀναφανῆς δίχαιος; Ἢ βραχίων σοί ἐςὶ χατὰ τ Κυρία, ἢ φωνή χατ᾽ αὐτῷ 

λέγει} εἰπε ΧΧΧΙΙ, ΗἩΗἰἴἰς ἱηείρις αρ. ΧΧΥΤΪΙ. ἰῃ ἘΔ. ΑΙάϊ. 
23. ΑΙεχ. 

ΧΧΧΙΝ. Τί ἔτι] α ετὶ το, δξα, ἃςς. τὶ οτιδξι. Τί ἕτι-- 
τοιαῦτα ) μαδεῖ ὩΡ “4 Αἰεχ. Οκέα ἐγρὸ ἡ καρ, κοι (4 οἰ ἑπογός 
αί: α Τονιὶπο ἢ ακάϊεκ: αἰία, Νεῖ. Τ[αὶ, ἰγὼ. κρίνομα!] τ. τού. 

χα γὼ κρίνομαι ΟἸγίο. ν. 4.6. καὶ ἐλέγχων Κύριον] και ἐλεγ- 

χόμενος ὑπο Κυριου 43. ΑἸεχ. ΟΒιγίοίε. νἱϊ, 3838. , καὶ ττο, 137, 

138, 139, 147, τς 7, αφτ, αςς, ἃς7, ἀφρ. ἐλέγχων) ἰλέγχω Ομγ- 
(οί. ν. 4.11. ὥκζων] οἰκώον 138. ἰϑὲν ὦν; ἐγὼ] ἐδὲν ὧν ἐγώ. 
ΟΒιγίοῖ, 1. οἶς. ὁτι γδν μὴ ἐμ 1 (οάϊοε5 δεῖσὶϊ, εἰ ἧς ἔετε αἰϊὶ 
ἸΏ 68, οπὶ απο. ϑὲν ὦν, ἰγὼ ἡ δὲ τίνα ἀπόκρισιν] αδὲν ων ἔγω. 
αποκρισὶν δὲ τινα 43. ἔς, πη] μηδὲν ὦν, ΑΙεχ. τίνα ὠπόχρισιν δῶ 
τὡρὸς ταῦτα] Ι φωρά τς γοίβοαίμνι ἀαῤοἢ Κεῖ. 1,31, δῶ] ϑωσω 1], ςς, 147, 

.2.3. χεῖρα ὅτ. δ ἤπ. οοπ).} ἀείπηϊ : ἴωμπι δυίοτι δάϊοτὶρια ἴῃ 
ΠΔΓρ. ἰμἴδγ (Ὁ ΠΟ Ἰογυηι. 552. χεῖρα ϑήσω] χείρα. δὲ ϑησω το. 
χειρα δὲ μὲ ϑησω2ς4. ἐπὶ γόματι ; μου] ἐπι σώματι ας4. ἐπὶ τῷ 
ςόματί με ΟἸνγίοὔ. ν. 4ς1. 

ΧΧΧΝ. “Απαξ] ργαπιΐς. Κύριε ΟἸΙυγίοί, χίϊ. 409ς. λελάλη- 
καὶ] ἐλαλησα 23» 157. ΑΙεχ. ΟἸυγίοίς 11. 2)ς. (ΟΕ, ν. 40.) λαλη- 
σώ 2:4. ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ) α δὲ 23. ἐν δὲ τω ϑευτερω τόο. 
τῷ δευτ. οὐ τῦροσϑ..} ἑίόγνι πον αάίείαηα. Υ εἰ. 1,.2ι. καὶ τροσϑήσω] καὶ 
μη Ὡροσϑησὼω 147, 26. 

1. Ἔτι δὲ ὑπολαξὼν] υπολαξων δὲ ετι 249ρ.Ὑ. Ἔτι δὲ ὑπολαδὼν 
δις. δά ἤη. οοπι.] Κοοπάξη: σείζνι Τονείημε “οὐ ε ἡυγδίπε, αἢ:: Ὑεῖ. 

11. ὁ Κύριος] αδόι. ἐκτῇ νέφας] διῶ τῷ νέφες ΑἸοχ. 

γὺψ δὲ} α δὲ 43. ἴπ- 1. Μὴ ἀλλὰ ζῶσαι} Νεφεαφωαπε; 4ι4 ἀεεῖκρε γε. [αἱ΄. ἐἔρω- 

τήσω δὲ σε] α σε 138. ἐπίενγοραδο ἰε εῖ,. 121. σὺ ϑέ μοι] αὶ μοι 
138. ἀπόκριναι!) αποχριϑητι 23, τς, 68, τού, 110, 137, 138, 139, 
1470 1479 ιόο, τό:, 248, 240, ας, 422, 253» 554» 545». 246, ὡε8, 

2.9, 26ο. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχψ. ἀπόκριναι---τὸ χρίμα 'π οοαι. ἔς. 
αἀποκριϑητι ἢ αποποιε με 261. 

11. Μὴ ἀποποιξ]) "ὶ ἀποποιὴ 68, 110, 137», 139, 147) 1ς7, 161, 
248, 252, 253, 2.4. 2ςς, Δ:6, ας), 258, 2Ζόο. (πρὶ. ΑΙά. ἢ απὸ- 
ποίει τού, 2Ζ6ι. μη αἀποποιὴ 138. ΑἸεχ.ος ἢ ἀπὸ ποιῇ (ας) τόο. ἃ 
αποποις (2 ςΟ. ΠηᾶΓς. μη) 2.9. Μὴ ἀποποιξ με τὸ κρίμα] 4 αὐ- 
μὲς 7δϊοίωνε "πεν ἢ Ψεῖ, 1.2ϊ. οἷοι--- κεχρηματικέναι] μὴ ἄλλως 
με οἴει “οι χεχρηματικίναι ΟἸγίοί. ἷ. ξο9. (ΟΕ. ἱ. γ80. Σϊ. 2)ς. εἰ 
41.) οἷει με ἄλλως κεχρηματικέναι Ἰπάοτ, Ῥεϊυΐ, Ρ. 410. (ΟΚ ς82, 

641.) ἀκμὲ ρμίας μιὸ αἰδεν εἰδὲ ἰοσίνε Κα Ν εῖ. 141. οἵει δέ με 
μηδὲν οἱ με 111,23. οιὴ δὲ με 137, τόο, Ζςς. οἱὴ δ᾽ ἐμὲ τς). καὶ 
μὴ οἵει τῷ Οοαϊςας ϑεγεῖι. ἄλλως σοι] ὈΓαδιηΣτ, μὴ 110, 1371 18, 
139, 147, 581; ἃςς; 2:6, 2Ζ6ο. ΑΙ4. ἄλλως σοι κεχρημ.} ἄλλο τι 
γίνος ποιήσας 14 (οἀϊοε5 ϑερῇ. ἢ ἵνα] αλλ᾽ να 23. Αἰδεχ. ἀἶνα- 
φανῇς δίκαιος) ἃ. 23. ΑΙεχ. Ομιγίοῦ. 1. ςοο. ΤΓΒεοάοτεῖ. ἱν. ΙΟ70. 
ἀναφάνη δίκαιος 2 ς6. 
ν. Ἢ βραχίων] ἡ ἢ ὃ ὁ βραχίων 251. εἰ βραχίων Αἰεχ. σοί ἐς!] 

Ἔ ϑδυνατος τοῦ. κατὰ τὸ Κυρίου) κατα Κυριον 23. ΑΙεχ. α τὰ 
139, 147, 226.Ἡ. ἢ φωνῇ] ἡ φωνὴ (80). 53, ιόο. -- βροντῆς ἰηπίες 
υςοβ. ΑἸοχ. δαί υοείδως Ν εἴ, [αι κατ᾽ αὐτῷ βροντᾷς} βροντης 

κατ᾽ αὐτὸν βροντας τού, 137, 138, 139, 

ἐν δὲ - 



1 Ὼ Β. 
ΚΕΦ. ΧΙ, 

11. 

16. 

5.6. βροντᾷς ; ̓Ανάλαξε δὴ ὕψος χαὶ δύναμιν, δόξαν δὲ χαὶ τιμὴν 

χ, 

8. 9. 

1ο. 

12. 

13. 

14. 

1. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Ν 
Ι 

τ 

ζι- 

ἢ 
ν -Ἔ Ἀἡ 

τ 

᾿ς 214. (Αἴεχ. ἱπίεγ υῃςοβ.) 

 Ἔ αὐτὰ 249. 

3 ἰωὶ ΄ ΚΝ. ε Ὰς ΄ 

λὲς ὀργῇ, “πάντα δὲ ὑξριςὴν ταπείνωσον. 

ὅτι δύγαται ἡ δεξιά σον σῶσαι. 

ἀμφίασαι. ᾿Απόςειλὸν δὲ' ἀγγέ-- 
Ὑπερήφανον" δὲ σδέσον, σήψον δὲ ἀσεξεῖς «“αραχρῆ-- 

μα. Κρύψον δὲ εἰς γὴν ὁμοθυμαδὸν, τὰ δὲ πρόσωπα αὐτὼν ἀτιμίας ἔμπλησον. Ὁβμολογήσω 
᾿Αλλὰ δὴ ἰδὲ ϑηρία πταρὰ σοὶ, χόρτον ἶσα βεσὶν ἐσθίουσιν. 

Ἰδὲ δὴ ἡ ἰσχὺς αὐτῷ ἐπ᾿ ὀσφύϊ, ἡ δὲ δύναμις αὐτῇ ἐπ᾿ ὀμφαλξ γαςρός. Ἕσςησεν ραν ὡς χυπά- 

ρισσον, τὰ δὲ νεῦρα αὐτϑ᾿ συμπέπλεχται.. Αἱ. πλευραὶ αὐτὸ πλευραὶ χάλκειαι, ἢ δὲ ῥάχις 
» φΦὸ ζ΄ φ’΄ 

αὐτῇ σίδηρος χυτύς. 

τῶν ἀγγέλων ἀὐτᾷ, 
4 : 

τάρῳ. 

δέ ν᾿" αὐτὸν, νον τρήσει. Ρν 

147).157, 160, τότ, γ48, . 240, 3.0, 251) 242) 253) 2ς4),2 33) 2.0, 
26ο. Οοπιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. βροντᾷς] βροντᾳ «σα 11]. 
ν. ᾿Ανάλαβε δὴ] ἀναλαβε δὲ 1Π1|, 23, ττο, 13}, 139,.2 6. Οομρὶ. ἢ 

ΑΙὰ. ἤπιε ἱρίεν Ν εῖ. ΤΑ. 
138, “τό. 
147, 51, 254) 256, 1ς8, 249. 

ἀνφησαι 23. 
ΨΙ. ᾿Απόρειλον---ὁργῃ}Ἑ Ἐπεὶς ἕπ ἰγσομνάϊα ἀπρεῖοι νεῖ, 1. 

60γ}} τ᾽ ὀργὴ σὰ 323. (Αἴεχ, ουπὶ σὰ ἰπίοετ ὕῃοο85.} σαντα δὲ] ταν 
εν 1όο, 4ς3. 

11. Ὑπερήφανον δὲ] ῥταετηϊες, εἰδὲ τὰν 23. Ὑπερ. δὲ σβέσον} 
ιάρηιε ομιπενι (μρεγόμνε, εαβέηιραίίο; Μεῖ. 111, σῆψον δὲ] τρεψον δὲ 
1οὅ. πιᾶγρ. εομίεγε ει. 1.2. σηψον δὲ ἀσεξεῖς] ἀσεξεις δὲ κρυψον 
157. σῆψον δὲ ἀσεδεῖς παραχρῆμα] ἀσεξεις δὲ πτιαραχρημᾶ κυψον 
ςς. ασέξεις δὲ ταραχρημα κρυψον το, 137, 138, 139, 147» 16ο, 

240, 230, 252) 253, 244, 254, 2:7, 8 ς8, 2ς9, 26ο. (ΑἸά. υἱ νἱάεῖιν.) 
αἀσεδεις δὲ παραχριμᾶ κρυψον ας1. ἀσεθῆς δὲ τταραχρημα κρυψον 
2.6. 
ὅσπι. Κρύψον δὲ} - αὐτὰς 23. Αἴεχ.. σηγὸον δὲ ᾿ς. σηψον δὲ 
τὸ, 1279) 138, 1109, 147) 1579) 160, 440, 30, 2ξ1, 22, 253) 2.4) 

αςς, 356, 2ς7, 248, 2ς9, αόο. ΑἸά. εἰς γῆν] -“Ἐ ἐξω 23, ς τ» 252, 
εἰς γὴν ὁμοϑυμαδὸν) ομοϑυμαδὸν εἰς γὴν 

ζω τού, 110, 137, 138, 139, 147» 16ο, 249, 2ς1, αςς, 266, 4:7, 
4:8, Δύο, 2ό:. ΑἸά. ομοϑυμαδὸν εξω (πᾶτε. εἰς γην) 2.0. ομοϑυ- 
μαδὸον οις γὴν 453. ομοϑυμαδοὸν εἰς τὴν γὴν ἐζω2ς9ς. ὁμοϑυμαδὸν) 
“Ἑ ἐξὼ 68, 1ς7» τότ. Οοπιρ. τὰ δὲ πρόσωπα] τὸ δὲ τροσωπον 
τού, Ζ6:. τὰ δὲ τρόσωπα---ἴμπλησον] αὶ οὐπὶ ἱπιειτηδά, ἃ ς2. 
ἔμπλησον] ἐνπλησὸν καὶ εἐγε εγω (ἢ) 23. - κρυψον δὲ εἰς γὴν εἐζω 
ομοϑυμαδὸν τιο, 137) 138, 130, 147) τόο, 2:0, 251, 253, 2 ς4)2ς ς, 
448, 29, 26ο. -ἰ- εΔάεπι, ἤηε ὁμοθυμαδὸν, ΑΙ4. -ἔ- κρυψον δὲ εἰς 
“γῆν ζω ομοϑυμαδὸν. καταχωσον αὐτες εἰς κονιν, 240. 

ΙΧ. Ὁμολογήσω) ρῥγαπηϊι. καὶγε ἐγω 68, τού, τότ, 248, 249, 
αόι. Οοπιρὶ. εξομολογησω 2.0. 12 επί εοηβιεόον Μεῖ, 1,2ϊ. 
ὅτι] ργατηΐῖ. ἀρὰ 23, 68, τού, 110, 13}, 138, 130, 1479 157», 160, τόι, 
248, 249, 220, αξ1,) 252, 253) 244, 255) 2.6,2ς7, 2.9,26:. (οχηρὶ, 

ΑΙά. Αἴεχ. ΟἸἰυγίοι. νἱ. 323. ϑύναται---σῶσαι) σωσαι δυναται ἡ 
διξια σε 249. {αἴνατε Ια ροιεῇ ἀεχίεγα ἱμα. Ν εῖ. 1Δἴ. ἡ δεξιά σου) 

σου ἡ δεξια 42. Αἰεκ. σῶσαι} -- σε ἴῃ οδιαγαδές. πηΐποτε ΑἸςχ. 
α Ομεγίοί, Ἰ. εἶν. 

ὕψος καὶ] εἰς υψος 1Π1,.23. κ και 
δόξαν δὲ} α δὲ 43. ΑΙεχ. δοξαν τε ττὸ, 137, 118, 130, 

ἐμφίασαι} αμφιεσαι 11, τόο, 2ς2. 

Χ. ᾿Αλλὰ δὴ] α δη 22. ᾿Αλλὰ δὴ ἰδὲ] ὠλλ᾽ ἰδὲ ΑΙεχ. Ὀϊάγῃ. 
ἀε Τήη. Ρ. 44. ἰδ] Ἔ δὴ 1. ϑηρία] ϑηριον Τϊάγπι. ἀς Τ πη. 1. 
οἷ. ϑυηρία παρὰ σοὶ] τψαρα σοι ϑηρια 43. ΑΙεχ. ϑηρια ἃ τσαρα 
σοι ςς. ϑηρια ἃ ἐποιησα παρα σοι 440. ὀοβία, φμανι γεοὶ σρμά τε, 
νει. 1ἴ. χόρτον ἶσα βασὶν] ισα βεσιν χορτον 23. ΑΙεχ; ἐσϑι- 
5 σιν} ἐσϑιει 23, ςς, 68, τού, 110, 137, 138, 130, 147) 1ξ7) τόο, τό:, 
248, 240, 2:0, 251) 2552, 23) 2ς4γ2ςς, 2:6, 257» 2:8, 2.0, 260. 
(οπιρί. ΑἸά, Αἰεκ. ἐσθίον Τιάγπι. ἀς Τ πη. Ι. εἰς. 

ΧΙ, ᾿ἸΙδὰ δὴ] α δὴ τς7. Ῥάγῃ. ἀς Ὑπη. 1. οἷς, ἰδὲ δὲ Οουρὶ. 
Ἰδὲ δὰ---ὀσφύϊ}) αὶ σὰπὶ ἰητεγπιοά, ΟΠ γίοίξ. ᾿. εἴ. ἡἤἡ ἰσχὺς αὐτὰ] 
κἥ Π| τιον, 1379, 1389. 130) 147» 1όο, αξα, ςς, 56, 257, 2 ς8,.26ο. 
μαδεῖ ἡ ἴῃ Ἄοβιαγαέϊ ἃ ποτε " ΑΙοχ. 

ἰπὶ ὀσφύος αὐτῷ (ουπὶ αὐτὰ ὡὩ 5Κ) ΑἸεχ. 
εἶμ. Οτΐρεη. 11, ὅδς. ἐν ὀσφύς Ὀϊάγπι. ἀς τίη. ]. εἰ, ἡ δὲ δύναμις 
ὅς. δὰ ἢ. ςοπ).] ὁ ἔχων τὴν δύναμιν ἐπ᾿ ὀμφαλὰ γαςρός. Αἴΐδη, ἰΐ. 
όχι. εἰ ροϊεπίϊα (μβεν τοπόί σαν νομίσει. 181. αὐτῷ 2]. 1]. 

ἔδλθεῖ Ὁ χχὰ ΑἸεχ. ἐπ᾿ ὀμφαλξ γαφρός] πὶ τε ἑΐοο τομίγὶ: ἐγώ. 
νον. ΠΙ. 

 πρδσεται τού, 261. 
ἐπ᾿ ὀσφυ!} ἐπ᾿ οσφνος αὐτῇ 23. ἢ. 

ἐπ ἰμπιδις Ὁ 

Τετέςιν ἀρχὴ Ὁ ΛΑΟΚΕΤΟΕ Κυρίου" πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ 
ἜἘκχελϑων δὲ ἐπ᾽ ὅρος ἀκρότομον, ἐποίησε χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ τὰρ-- 

Ὑπχσὸ παντοδαπὰ δένδρα χοιμᾶται, παρὰ πάπυρον χαὶ χάλαμον χαὶ βάτομον. Σεπιάζον.- 
ται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις, χαὶ χλῶνες ἄγρϑ. 
μὴ αἰσϑηϑῆ" πέποιϑεν, ὅτί ἘρσΑ σε ὁ Ἰορδάνης εἰς τὸ ςόμα αὐτᾶ. 

᾿Εᾶν γένηται πλημμύρα, οὐ 

Ἔν τῷ ὀφϑαλμῷ αὐτὰ 

“Αξεις δὲ ὁσάχον]α ἐ δ». ἀγκίςρῳ, τέριϑήσεις δὲ ἰὰλ 

Οτήρεη. 1. εἶς, (ΟΕ, "1. .478.)}ὃ 
ΧΙ]. 

11. ἐἐρὰν) ραν αὐτῷ 41. (ΑΙεχ. οἰμπλ αὐτιῃ Χ.) κρανος 1 πη 
ὡρᾶνον 249. 2.2. ὡς κυπ.] ὡσπερ κυπ. 23. Αἰεχ. τὰ δὲ νεῦρα 
δε. ὦ ἤη. οοαι.} α Οἰγίοίξ, Ι. οἷξ. τὰ δὲ νεῦρα αὐὖτἉ} τὰ δὲ νευ- 
ρῶ τῆς οσφυος αὐτὰ τού, 449,461. νεῦρα αὐτῷ} -ἰ- ωὐπεῤ νίυριν 23. 
Ἔ ὠσπερ σχοινία 454. (ΑἸεχ.- ἰμδεγ ὕὑδοο8.) σύμπέχλεκται] συμ- 

πίπλεται (ἔς) 68. συμπλεκεται 249. ἐμπεπλεκταῖ ἃ ς4.. 
ΧΠΙ. Αἱ τυλευραὶ αὐτῷ α αἱ 2.1. α αὐτῷ Ὠϊάγπι, ἀς ΤῊπ. 1. 

οἷ. Εὲ εοθα οκ: Ν ει. 1λῖ. τόλευραὶ χάλκεαι) ὡσπερ τετραι; 
χάλχαι. 23. σλευραι χαλκιᾶὶ 16ο. α ὥλευραι. 444. ὡς τίτρα! 
χαλκαὶ Αἰεχ. στε Νεῖ. 1Δ., ἡ ϑὲ ῥάχις αὐτα] ὁ δὲ νῶτος α«ὐτις 
Ῥὶάναι, ἀς Ττίη. 1]. οἷξ. σἴδηρος χυτός] ρτατηΐς, ὡς 1Π. ὡς τύχος 

σιδήρεος ΑΙεχ. σιδηρᾶς χυτός Ὀϊάγηι, ἀς Τήη. 1. οἰ, βστραοθ βὸ 
,Μἔβε. Ν ει. Τ1Αιῖ. χυτός] υτας 43. τυχος 40. 

γηβ Ν αὐτὰ (ὧν ΧΆ Αἴεχ.-. 

ΧΙΝν. ὙΤατίριν] τετό ἐγιν ΑἸεχ. Βδῇὶ, Μ., δ 438.. (( ̓. ἈΠ 
Ῥίάγπν. ἀς Τιηπ. 1, οἷ. ἀρχὴ] ρεαπιε: πρῶτον; ΒΑΠ]. Μ. 1..ὄ εἷς 
Ὡλάσματος Κυρίου] βρνπεπεὶ Ῥοπεὴκὶ ψεῖ. 1Δϊ. «εποιημίνον] τε- 
ποιημενὴν 106. τεποιῆμενος 110, 137, 138, 1329) 251,25 ς, 2:6, ας7) 
46ο. ΑΙά. τοεποιημένου Οτίρεῃ. 1. 242. ((ἢ, 11. 18, 33, 343.). τὸ» 
ποιημένη Αἴμδη. ἰϊ. 163. φιοά χεείε ει. 141. ἐγκαταπαίζισϑαι) 
εἰς τὸ κατάπεζεσϑαι 43. κατακαιζίσϑαι αςι. ἐγκαταπίζεσϑαι 
ΑΙά. ργϑειῃνίε,. εἰς τὸ Αἰεχ. ἐμπαίζεσϑαι Αἴμλη. 1. ο΄. αὐτῷ 
α Οήρεη. ιάγηι. ἀς ΤΠη. 1], οἷ. 

ΧΥΝ. ᾿Ἐπελϑὼν δὲ] ἐπελϑον δὲ τοό, “τό. απελϑὼν δὲ 26ι. ΑΓ 
εὐπάδεπς αμίεα Μεῖ. 11. ἐπ᾿ ὅρος] ἐπὶ ορος ςςζ. ἐπ᾿ ορες δόι. ἐν 
τῷ ταρτάρῳ] ἐν τῶ ταρὼ 23. εν τῶ τεταρτω 68. ἔς, ἤηε τῶ; 147. 
ἐν ταρταρὼ 157. ἐν τῷ ἀγρῷ Αἴεχ. 

ΧΥῚ. Ὑπὸ παντοδαπὰ] ὑπὸ δὲ πάντα τὰ Ομιγίοί, 1. εἶξ, 
παρὰ ὑ πάπυρον --βέτομον] ὙεκΑ ἡμπεσι, εἰ οαἰαριμ»ς εἰ εατίοσεμ; Νεῖ. 

141. παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον) τσαρα καλαμοὸν καὶ πταπυρον 
23. ΑΙεχ. κάλαμον καὶ βώτομον] βατομον και καλαμον. 110, 130, 
147, 4ςό, ,ζόο. , και 253. βέότομον) βαταμον 240, 2ξς1. Οτίρεῃ. 
ἰϊ. ς81. - καὶ κάλαμον ΑΙά. - 

ΧΥ]]. “Σχιάζονται δὶ] Εὲ οὐκνιότακίμγ Νεῖ. Τ,Δϊ. ἐν αὐτῷ} 

αν 23, 68, τού, 11ο, 137, 138, 120, 1479 1ζ79 τότ, 2ζο, 2ξ1, 2ξξ, 

οςό, 2ςγ, 2.8, 26ο, Δότ. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. επ᾿ αὐυτω τόο. δὃι- 
δρα μεγάλα] α μεγαλα τόο, 261. Οοπιρὶ. μεγαλα. ἱερίτυγ ἴῃ τηᾶτ- 
εἶπε, οὐπὶ ποῖα κείμενον, 248. θένδρα μεγαλα---αγρ8]} δενδρα συν 
αγνε ιοό. σὺν βαδάμνοις} σὺν ροδοδαμνοις ςς. συν οροδαμνοις 68, 

110) 137ν 138, 130,) 1479 157. 160, τότ, 248, 2ς2, 2.3) 254) 257, 
ας8, 259, 26ο. Οομρὶ. ΑἸά. συνοδάμνοις (Ης) 250. σὺν ἀροδαμνοις 
4.6. σὺν ῥαδάμνοις---αγρ} ες βίνγρίδω: οἰ οἱγρεδς ἐογγεμῖ:. Ὑ εῖ. 

1. ἀγρΒ)] αἀγνε΄τιο, 137) 138, 130, 147» 157, τόο, τότ, 249, 
2.0, 2ζ2, 253, τό, 2:7, 2ς8, 2ζ0, 26:. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἰΙεχ. ᾿ 

ΧΥΠΠ. ᾿Ἐὰν γίνηται) κἀν γένηται 118. αν γένηται δζο. δή 
ἔπη. οοηι. ἴδ4.] μδρεῖ (Ὁ ἃ 248. Αἰσχ πλημμύρα] υδατων πλη- 
ϑος τοῦ. τιᾶγγ. οὐ μὴ αἰσϑηϑῃ] οὐ μὴ αἰσϑηται 23. Αἰοχ. οὐ μη 
αισϑανϑὴ το. οὐ μη αἰσϑησϑὴ 14). ὅτι προσχρώσει] στι ττροσ- 

ὅτε τπροσχρέσει Αἰεχ. εἰς τὸ ςόμα] εἰρομα 
([ς) 23. 

ΧΙΧ. ἐνσκολιευόμενος ) ἐνσκολιευμενος 148, 2.0, 2 ἐξ. 
ομένος τς 7. Αἰεχ. ἐνσκωληχευομενος 2ς)ῆ. ἐνακολ. τρήφει ῥινα] Πογίϑ 
σεν ος βεγ πα} ΜαΓΕ:. νεῖ. [,ἴ. τρήσει!) τρισέι 137. 

τε 23, ς) 1ς7, τόο. (Αἴεχ. ἰηἴεγ ὕυπςοβ.)} ρηνα 2 ς2. 
ΧΧ. Αξες. δὲ] “4ἄμεε: «κίονι Κεῖ. 1.3... δράκοντα) λέοντα 

Χχ 

ἐνσκωλιευ- 

Ἔρ"σεν--κυκάρισσον) Εἰ ἐγεχὶρ εακάαπι βεκε φρνεϑε Ν εῖ. 

ῥα) Ἕ αυ- 

«ἡ αἱ ἡανυ» ύχαλανε, 

ντ᾽ 9 εὔτων κρ ὦ"’.»κε ψ Σ 

Α.΄ {Δα γγχέεσκ γα’ 

Ἰμ μα» ̓, κἐμαιζκι ρ] 



τ ΩῺ Β. - 

: κεῷ. ΧΙ. 

δαίαν «περὶ. ῥίνα αὖτ - Ἢ δήσεις χρίχον ἐν τῷ μυχτῆρι αὖτ. Ψελλίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος 21... “ β ν “ , β ᾿ς ἤρκει ΝΗ 
Φ 0 Γι Χος ΄ ς ΄ κῶν ᾿ ͵᾽ Ἂς ρ ΄ 4 ᾿ 

αὖτ; Λαλήσει. δέ σοι δεήσει, ἱκετηρίᾳ μαλαχῶς; Θήσεται δὲ μετὰ σδ διαϑήχην ; λήψη δὲ αὖ-- 
τὸν δῶλον. αἰώγιον ; -Παΐξη. δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ ; ἣ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ ςρεϑίον παιδίῳ ς ἜἘν- 

σότῶνται. δὲ ἐν αὐτῷ ἔϑνη, μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίχων ἔϑνη; Πᾶν δὲ πλωτὸν συγέλϑθὸν οὐ 
ἫΝ 3.2 ΄  ΄ 5», -Ὁ 9. " .: ΄ ἐς. τ ἀΠ.(Ὁ . ᾽ς» “ 
αὐ μόν μία βύρσαν μιὰν δρὰς ἀΓτεν χαι ἐν “λοίοις αλιεων. ΕΓ ΛΙΣ αὐυτᾶ. Ἐσιϑήσεις δὲ α αὐ- 

τ χεῖρα, μνησϑεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτᾶ" χαὶ μηχέτι γινέσθω. . - .. 
Πα ΚΕΦ. 

22. 23. 

24. 25. 
26. 

ΟΥχ ξώρακας. αὐτόν; ἐδὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις τϑ πεσε: οὐ δέδοικας, ὅτι ἡτοίμαζε μοι τ. 
3 )νΝ ΄ Ν, ; .ἁ ε ρ δ ες εν» » Ὁ» “ 

τίς γάρ ἐςιν ὁ ἐμοὶ ἀντιςάς ; Ἢ τίς ἀντιςήσεταί μοι, καὶ ὑπομενεῖ; εἰ πτᾶσαᾳ ἡ ὑπ᾿ δραγὸν ἐμή 
ϑ 3 ΄ 3 2. ,᾽. ΄ς τς 7΄ 9, 2: κι »Ψ 3. "“ ,᾿΄᾽ Ξ “44... 
ἐςιν, Θὺύ σιωπήσομαι δὲ αὐτὸν' καὶ λόγον δυνάμεως ἐλεήσει τὸν ἶσον αὐτῳ Τίς ἀποχαχύψει 5. 4. 

πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτϑ, εἰς δὲ πτύξιν ϑώρακος αὐτῷ τίς ἂν εἰσέλθοι; Πύλας ᾿προσώχα ἀὐτθ ς.. 
| τίς ἀνοίξει ; κύκλῳ ὀδόντων. αὐτᾷ φόξορ. Τὰ ἔγχατα αὐτὰ ἀσπίδες χάλκεαι" σύνδεσμος δὲ αὖ. 6. 
τῷ, ὥσπερ σμυρίτης λίϑος. Εἷς τῇ ἑνὸς χολλώνται; πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλθῃ. αὐτόν. ᾿Αγὴρ τῷ γ. 8. 

ἀδελφῷ αὐτὰ προσχολληπήσεται συνέχονται χαὶ ὁ μὴ ἀποσπκασϑῶσιν. Ἔν πταρμῷ αὐτῷ ἐπι-- 9. 
φαύσκεται φέγίος, οἷ δὲ Ὁ ἄλεν, αὐτῇ εἶδος ΡΝ. Ἔχ ςόματος αὐτῷ ὍΨΎ: ὡς 1ο. 

Οἰνγίαῃ. ν οἷν ' μόν. ἐν ΓΕ ΤῊΝ ἐπ᾿ λαιο σροβαίσε Οτ- 1. Οὐ διοικεῖ ἐδὲ Ἀδωραας α ΠῚ, τς), δ ς2. εἰ Ἔ ἄυτον 5 »3. 

ξεη. 1. ὅ8.ιὨ τεριϑήσεις δὲ] - αὐτω ςς. στεριϑ. δὲ φορθ.} ροκε; (ΑἸεχ. ἱηῖεγ ὑποοβ.)} οὐ φοξάσε (δ) τού. τηᾶγρ. δὉ 4]. τη. πες εἶσι: 
εαρβτμνι Ν ες, 1αῖ.. φορθδαΐαν) φορξεαν᾽ ςς, 68, 1ς7, τόθ, τότ, α 0, ῥβὲ Μεῖ. Ιαϊ. ὅτι πτοίμαςα!] οτι, πτοιμαξε 23. οτι ᾿πτοιμάσϑαι 
253. Οοπιρί. φορδειαν (:οὔ. πρᾶν. χαλινος) (248. ΠΙΔΓΕ. .) 253,2 57: τοῦ. μοι] σοι 1Π|. τίς γάρ ἰςιν-οὐπομενεῖ ἴπ σοπι. ἴεᾳ. ἴπο! 
περὶ ῥα] 5τερι τὴν ρινὰ τεῦ, 8ς7. Οιγίοί. 1. οἷκ. Ρπιο οπΙ ΠᾺ : ἀείπάς {ρρίεῖα ἴπ Ἄομαγαέξ, πιΐποτγε δὴ εδάξιχι πὶ. 1.47. 

ἽἼ ΟΧΧΙ. Ἢ δήσεις χρίκον]: κι εἰλῆσφες. κλϑδὶον 23. αὶ 130, 147..ὄ εἴ ὁ ἐμοὶ ἀντιςάς ὃς αντιρησεται μοι 23.᾿ ἄντιράς] νϑιράμενος ΑἸἰεχ. 
δπόεις κρίκον 254. καὶ εἰ εἰλήσες κλοιὸν (ουπὶ καὶ ἰηϊεῖ υποος, εἴ εἰ Ἡ. Ἢ τί ἐγιν ὃς ἰηΐεγ ὑποο8. ΑἸεχ. ᾿ Ἢ τίς ἀντιρήσεταί 
(δ κε ἴῃ Ἵβασδᾶ, πήποιο) Αἰδσχ. ἐν τῷ μυκτῆρι. οὖτα} αὶ τῳ τού, μοι] ̓  33: ἀντιςήσεταί μοι] ἀντεςὴ μοι (.48. ΓΛΔΓΡ.) 2 54. καὶ 

.ς Σρξο; λ. 1309 147... αὐτῷ Οομρὶ. ᾿ς ψελλίω δεο. δὰ ἤη. οοπι.} εἰ ὑπομενεῖ; εἰ τοῶσα) καὶ υπομενι. ἡ εχὶπασα (ἢ ο) 43. Ὁ εἰ πᾶσα] 
Μογεῖρο βεγίππάεε ἰαδίωπι ἐμ ἢ  εῖ. Τὰ ψελλίῳ᾽ δὲ] ψελίω δὲ 11, ἢ ἐχὶ πἄσα] (ουπι ἢ ἢ ἐχὶ ἱπίεγ ὉποῸ8) ΑΙεχ ἡ ὑπ᾽ ἐρανὸν] ἡ ὑχὸ 
ΠΙ; φ 65 197, το, τό:, 448, 449, ἄςι, ας2,α (5,2 :4)αςξ,αςό, ας), αρανον αςς, ας6. ἐμή ἔριν] ἐμοι εξὶν 57. 
448, 2.9, 26ο. Οὐομιρὶ. ΑΙά. ψαλιω 2:0. Π|. Οὐ σιωπήσομαι) α οὐ αςο. οὐ σιωπησωμαι (οοττ. ἔιρτᾶ μη) 

ΧΧΙΠΙ. Λαλήσει δὲ] λαλῆσαι δὲ 5.2. δεήσει) δεῆσις 23. κ΄14)η. 22. Οὐ σιωπήσομαι ὅζο. δὰ ἔπ. ςοπ). ] βαθεῖ δ ᾿ς 548. Α]εχ. ᾿ 
διηση αςα. δεήσεις (οτηρί. ΑΙεχ. δεήσει ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοπι.} φγέεες καὶ λόγον δυνάμεως} καὶ λογος δυναμεως ΠῚ, 23. ̓ κ αι λογω δυναμῶὼς "᾿ 

ἐπι ὁις τς 

εἰ οὐψεεναἰΐαπε: ὀϊαπάε, Ψεῖ. 11. ἱκετηρία} καὶ ἱκετεριας 23. ἡ ἐκε- 
τηριὰ ςς. -ικετηριας 68, τού, 157) 161) 248, 240, 2:0, 241, ἃτὰ, 

253, 257. ΟΟἸΡ]. ἰχετηρις το, 137. 138, 139, 147, ςς, 2ςό, 4 8, 
οσόο, ΑΙά. ἐκετηριες ἃ ς9. καὶ ἱκετηρίας ΑΙεχ. μαλακῶς] - πολ- 

λα 23.2.4. μαάλαχος 110. 

ΧΧΠΠ]Π. Θήσεται δὲ] δὲ 1]. 
μετα σα 11,4ς3: λήψη] λημψη 43. 
ΧΧΙΨ. Παίζῃ δὲ ἐν αὐτῷ] και »»πέξις αυτω 23. σαίξει δὲ ἐν αὐυτω 

ξς. ταιξεις δὲ εν ἀυτω τού, 46:1. ΨῪαϊζὴ δὲ ἐν αυτω 4ς3. καὶ ἐμ- 
“ταῖς αὐτῷ Αἰεκ. Εὲ ἐιάδιε ἀε εο Νεῖ. 1.41. ἐν αὐτῷ] κ᾽ ἐν 17. 

ὥσπερ. ὀρνέῳ] ὦ ὥσπερ ὀρφανίω (ἔς) 68, ὡσπτερ ὀρνέων 2.6. βομὲ ἀξ αφε 
Ψψεῖ. 1.21. ἢ δήσεις} δησις δὲ 43. εἰ δησεις ας4. δήσεις δὲ ΑἸοχ. 
ὥσπερ ςρεϑίον) ὠσπερ ςραϑίων 2 ς6. ΤΡ5.) ταίδιον 147). ταιδια 
“4ς6. 

᾿ ΧΧΝ. τἠν τύαὶ δὲ] ἐνσιτεντες δὲ53. ἊἜνσιτ. δὲ ἐν αὐτῷ] 
δαρίναπίμγ ἐπ εο Ψεῖ, 1.Δῖ. ἐν αὐτῷ] αντὸον 111,23. λ ἐν 1 ς7, τόο. 
μεριτεύονται δὲ] καὶ μεριτενονται 23. ΑἸεχ. α δὲ 68, τότ, 248, 46ο. 
Οοπιρί. μεριδνται δὲ 449, 2.4.- αὐτὸν] ἐν αὐτὼ ςς. ἔθνη 4} 
γένος 23. γενὴ 68, τού, 1ς7,), 16ο, 249, 22, 254) 46:. Ο(οῃρί. 

ΑΙεχ. 
ΧΧΨΥῚ. Πᾶν δὲ ττλωτὸν] ἐὰν δὲ τλωτον240.Ὁ. Πᾶν δὲ πλωτὸν 

ἅς. δά ἤπ. σοι.) Εἰ οππός παῦές ' εὐπυεμπίαπί, "ρα ρογιαόμαι ΠΣ ΣΤΩΙ 

ςαμά ἐγ. Νεῖ. 1Δῖ, συνελθὸν] συνελϑὼων Φτό. οὐ μὴ ἡ ἐνέγκωσι] 

ὁ μὴ ἐνεγχη 23. Αἰεχ. εἰ μη ἐπενεγχωσι 2 κ4. βύρσαν μίαν] ττ. 23. 
(Αἰεχ. ουπῃ μίαν ἱπῖεγ ὕποο5.) μίαν] μιαμένυν (ς) τοό. πιᾶγψ. 
ΔῸ αἱ. ἢ.  ἐρᾶς αὐτῷ] ργαπιῖτῖ. της 2.-). καὶ ἐν σλοίοις ὅζο. δά 

δι. οοπ).} δαδεῖ πιῦ κα ΑἸΪοχ. κεφαλὴν αὐτῷ] κεφαλον αὐτὰ ςς. 

ΧΧΝΊΙ. ᾿Επιϑήσεις δὲ] ἐπιϑησει δὲ 11. ἐπιϑὲς δὲ22. αὐτῷ] 
φριδεηῖτο. ἐπ᾿ 23. Αἰεχ. α 14). χεῖρα] -Ἐ σε 23. χέρας 110, 
137, 138, 130) 147, 255) 2:6, 258, 26ο. ΑΙά. μιεησϑεὶς) βνησϑης 
4ςς. πόλεμον] πολέμε Αἰεχ. τὸν γινόμενον) α ΑἸά. 
μένου Αἰεχ. ἐν σώματι αὐτῇ τω σωματι αὐτὰ 23. ἐν τῷ σῶμ 
αὐτῷ ΑΙεχ. καὶ μηκέτι γινέσϑω) εἰ ἀπιρίϊμς πον 3α!. Ν εἰ. ΤΑῖ. 
γινίσϑω] γιγνέσθω τού. γενεσϑὼ 147. 

μετὰ σᾷ  λαϑήκη διαϑηκην 

Οὐχ, ἑώρακας] εχ εορακας 442. 
δὴ ἐπὶ τοῖς] α ἐπι 1τὸο. τεθαύμακα] εἐϑαυμασας 2ς4. 

. 

, φοπη. 164.} μαῦεῖ τὼ κ»ς Αἴεχ. 

τὰ Ύγ70 

Οὐχ, ἑώρακας αὐτόν] α 1]. 

ςς, το, 137» 138, 130, 147,17) 1όο, 440, 2: τῇ 255, ςς, 2:8, 2ς0. 
ΑΙά. και λογοις ϑυναμεως 68, τού, τότ, 248, ότι. Οσπιρί. και λο- 
γον δυνάμεων 4ς3. καὶ λόγος δυνάμεων ΑΙεχ. αὐτῳ] αὐτὰ 40. 
ΑΙεχ. 

Ιν. Τίς ἀπεκαλύψε τις δι αναχαλυψνι 23. (ΑΙεχ. οὐπὰ δὲ ἱπίεῦ 

ἀπο5.} τρόσωπον ἱνδύσεως αὐτὰ } ἐνδύματος αὐτῷ Αἴβδη. ἱ. τοοι. 
εἰς δὲ τοτύξιν ϑώρακος} καὶ εἰς τοτύξεις ϑωράκων 13 Οοάϊοος ϑετς!. 
πιτύξιν] φοδυϑὶ (ἢς) τοῦ. πιᾶγρ. δὸ αἱ. τη. ϑώρακος] ϑωραχὲς 23, 
εἰσέλϑοι] εἰσελϑὴ 2 ςό. 

Ν. Πύλας] τυλας δὲ 23. (Αἴεχ. οὐπὶ δὲ ἰηῖος υποο5.)} 
ὠπε] ργατηϊτῖ. προ τόο. τίς ἀνοίξει] τις ἀνοιζη α ςό. 
δὰ ἤη. σοπλ.} εἰγεα ἄδπιος εἴας ο εἕνιον, Νεῖ, 1,δῖ. 

λαυτε ότι. φόξος) ργϑυῖ. ὁ τοῦ. 
ΝΙ. Τὰ ἔγκατα] ἐνκατὰ δὲ 43. τὰ δὲ ἐγκαταὰ 249. ἵγκατα κα δὲ 

(οειπιὶ δὲ Ἰηῖες υης05) Αἴεχ. τὰ ἔγκατα---χάλκεαι] ΕἸ ἱπὶ ῥγιξεον- 

αἰὲς εὐκε μία ἀγεα; ει. 1Δῖ. χάλκεαι) χαλκειαι Π. χαλκαὶι 
235 1οῦ, 110) 1377) 138) 130, 147) 1579) τόο, τότ, 248, 240, 20, 

αξῖ, 2ζ2, 253) 2.4) 26, 2ς8, 20, 2Ζ6ο. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. σύν- 
δεσμος δὲ] καὶ συνδέσμοι 111, 23. καὶ σύνδεσμος ΑἸεχ, σύνδεσμος 
δὲ ὅτε. δά ἢπ. ςουη.} οὐρα! ἰο ἐμ βομέ απἰγί πεῖς ἰαρίε. Ν' εἰ. 1.δῖ: 

σμυρίτης} σμέριτος 1]. σμιριτης τὸ τού, τόο, τότ, 249,50, 2 ς2,2 6 ξ» 
2.8. ΟΟΠΡΙ: ᾿σμηριτῆς τῖο, Δόο 

ΨΙΙ. Εἷς ἄς. δὰ ἤη. σοτῃ.} μαθεῖ Ὁ κς 248. 

τροσ- 

κύκλῳ ὅτε. 

᾿ ὀδόντων αὐ: ] 

εἴς ἄς. δὰ θη. 

τὰ ἑνὸς} ἐκ τὰ ἕνος 23. ΑΙεχ. 

πνεῦμα δὲ δες. δὰ ἤῃ. ςοπ|.} εἰ (ρέγημε πο ρῥεννσηβδὶ! αὐ ἐπ. Υ εἴ. 
[Δι ἃ μὴ διέλθῃ] ἐ μὴ διελϑοι 14). αὐτόν] ἀντω 42:0. 

ΨΙΠ. ᾿Ανὴρ] ῥτγβπηϊς. ὡς 68, τότ. (248. ἔργα 11π.} Οομηρὶ. ΑἸά. 
τροσκολληϑήσεται] τπροσχολληϑήσονται ςς,) 68, τότ, 248, 2ς2. 

(οπιρί. συνέχονται] συνερχονται 68, τόο, τόι, 248. Οοπιρὶ, ΑΙά. 
συνεχωνται 138. ΑΙεχ. -᾿ δὲ2ς4. καὶ οὐ μὴ] καὶ οὐ μὴν ΑΙά, 
ἐποσκασϑῶσιν) χορίϑοσιν (ῃς) τοῦ. ἤιρτα ᾿η. 8 8]. πὶ. 

ΙΧ. Ἐν τταρμῷ] ἐν γαρ σταρμὼω 2:1. Ἔν “ὡταρμῷ αὐτὰ} 
α ἄυτε 157. {π βενππιαπιεπεῖς εἶα: Ν εῖ, 1,Δῖ,. ἐπιφαύσκεται) επι- 
φωσκεται 23. ΑΙεχ. εἐπιφανσκει 4:4. οἱ δὲ ὀφϑαλμοὶ], δὲ Αἴμδη. 
1, 64. εἶδος Ἑωσφόρε] ρτετηίι. ὡς Αἴδδη. 1. οἶς. ,ῥεοῖεε Συμοϊγετί. 

γεῖ [,ἱ. 
ἌΧ. ἰχπορεύονται]} πσποβενονγται 2ςῖ) 210. ἐχπορούονται---καιόμε- 

ΠῚ ἢ 

7 

᾿ς 



Ι  Ω Β. 
ΚΕΦ. ΧΙ... 

1. λαμπάδες, καιόμεναι, χαὶ διαῤῥιπ]ανται ὡς ἐσχάραι πυρύς. Ἔκ μυχτήρων αὐτῷ ἐκπορεύεται, χατ- 

2. γὸς καμίνου χαιομένης αῦρὶ ἀγϑράχων. Ἡ ψυχὴ αὐτὰ ἄνϑρακες, φλὸξ δὲ ἐκ ςόύματος αὐτῇ ἐκ-- 
13.14. πορεύεται. Ἔν δὲ τραχήλῳ αὐτὰ αὐλίζεται ϑίναμις, ἔμπροσθεν ἀὐτὲ τρέχει ἀπώλεια." Σάῤκες 

ἀ. δὲ σώματος, αὖτ χεχόλληνται" καταχέει ἐπ᾿ αὐτὸν, οὐ σαλευϑήσεται. ̓  Ἡ χαρδία αὐτᾶ “πέπη- 

16. γεν ὡς λίϑος, ἔςηχε δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀγήλατος. Στραφέντος δὲ αὐτᾶ, φόξος νηρίοις τετράποσιν 

.7. ἐπὶ γῆς ἀλλομένοιρ. Ἐὰν συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι, δδὲν μὴ ποιήσωσι, δόρυ χαὶ ϑώρακα. 

ι8. 19. Ηγηται. μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα χαλχὸν δὲ ὥ ὥσπερ ξύλον σαϑρόν. Οὐ᾽ μὴ τρώσῃ αὐτὸν. τόξον Ἂ 
20. χάλχεον᾽ ἥγηται μὲν ΦΈΤόθοολον χόρτον. Ὡς καλάμη ἐλογίσϑησαν σφυρᾶ, καταγελᾷ ̓δὲ σεὶ- ΝΣ 

4:ι. σμδ πυρφύῤε.. Ἢ τρωβνὴ αὐτῇ ὀξελίσχοι ὀξεῖς, πτᾶς δὲ χρυσὸς ϑαλάσσης ὕπ᾽ αὐτὸν ὥσπερ. 
22. ““ηλὸς ἀμύϑητος. ᾿Αγαζεῖ τὴν ἄδυσσὸν ὦ ὥσπερ «αλχεῖον". ἥγήται δὲ δὲ τὴν ϑάλασσαν ὥ ὥσπερ ἐξά- 

23. λειπῆρον, Τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀξύσσε ὁ ὥσπερ αἰχμάλωτον"᾿ ἐλογίσατο ἄξνσσον. εἰ εἰς περίπατον. 
24. Οὐχ ἔς!ν ἐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ, πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑ ὑπὸ τῶν ἀὐκώω μδ. 
25. Πᾶν ἡμάνν ΠΝ αὐτὸς δὲ “ πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν. 

κεῷ. Ε ΠΝ 
ΧΕΙ. τ δι ς πτ ἐρῖν πτ Ὸ Ἐς 

1. 2. 3. ὙΠΟΛΆΒΩΝ δ Ἰοδ, λέγει τῷ Κύρῳ, ΟἿδα ὅτι Ἡ ὰ δύνασαι, ἀδυνατεῖ δὲ σοι δέν. Τίς 

γάρ ἐςιν ὃ χρύπων δε βαλήν; φειδό ὁμεγος δὲ ῥημάτων, χαὶ σὲ οἴεται χρύπ]αιν, τίς δὲ ἀνάγγελεῖ 

γο}] ἰαπιραηΐει ̓ αγλΐεπίσι ἐχίδεμὶ. ει. 1. ὡς. λαμπάδε (Ἰ ως 1 , Οὐ μὴ--- χαλκεῖον ἴῃ οπι. 22.717 α εὐ ἱπίοσιηοά. Αἰδη. ἃ. 649. 

Ὁ |33, τοῦ, ττὸ, 1327, 138, 1309, 147, 157, τόο, 249, 230, 2ς1).2 (2, τρώσῃ] τρώσες ΟΟπιρΙ. τόξον χάλκεον] μδδεῖ ἱπ ομαγαδς, σηΐπογε 
ΜΕΡῊΣ ἃςς, “6, 2:8, 2:9, 26ο, 5όι. ᾿Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Αἰἴμλη. 1. ε΄. ΑΙεχ. χαλκεον] χαλχειον 11, τού, ττο, τόι, 248, 240, 4.0, κςῖ; 

καὶ διαῤριπῆῶνται] καὶ διαριπῆανται τόο, 2:ξ. Αἰεχ. καὶ διαῤῥιπ᾿ 4{2,.2ς3, 2 54) 295» 28, 2{9, 56ο. Οοπιρὶ. ΑΙά. Ομγίοι: ἷος. εἰς, 
τῆνται ὅς. Δἀ βη. ςοη}.} αὶ 138.. δ᾽ ἐγαι οι ἐρπὶς ἀϊῥεγρεπίιγ. Με. χαλκίον 16ο.. ἥγηται μὲν] Ῥ γαρ 23. κμένοξι. ἥγηται γὰρ Ἢ 

1Δ:. ὡς ἐσχάραι] αὶ ὡς 1Π, 235) 55» 110, 137) 130) 1479 157» 160, ΑΙεχ. ἥγηται μὲν τπτετροδόλον] ἡγειται τετροδολον μὲν 1ού. «οὔγο- Πα μὰ 
τ: 49, 250, 251) 252; 383,3 ξ4,4ςς, 446,2 ς8, 2:09 26ο, 26:. (οπρί. ται δὲ δε δον μὲν 249. ἀμεῖ! δα βαπι Ν εῖ. 1ϑϊ,.. μὲν σετροξό- 

ΑΙεχ. Διῆλδη. 1, εἰς: ᾿ἐσχαρες :τοό. πυρός] - καιόμεναι 23. λον} ἴγ. 68, τ1ο, 137», 1389.130», 147, 1579) τότ, 248, 2.0; 2 2, 2.3, 72} 
ΧΙ. ὭΒΣ δν Ῥτατηϊτς, ὡς 68, τότ. (248. ἔιρτα [ἴπ. σοττ. δ αἱ. τ.) 14, 2: ς, 246, 28, 2.9, 26ο. Οουῃρί. ΑΙά, , Χόρτον] Ρτδευγς, ὡς δ ιν, 

ΑΜ. καμίνε] "23. τυρὶ] φλογι 1Π|,23. τῦυρων 147η..ϑΘὃΘϑ νι 23: Αἰεχ. α 2ς1. ἐδαφιάπ βἤσην, Υ εἰ. Ἐκλῖ. ζ σὰ χοος 
ΧΙ]. ἄνθρακες] πε φλεξει 23. ῥγϑιηῖ, ὡς 68, τό:. (248. (τᾶ ΧΧ. Ὧς καλάμη] ὡσπερ χαλαμὴ ἐξ. ᾿ἰλογίσϑησαν] ΓΠΡΕΣ 

Ἐπ. φοῦσ. Ὁ 8]. τ.) ΑΙά4. ̓  ἐαγδοπες σεεεπάῖεε ει. 18ι. φλὸξ δὲὶὶ αὐτω 23. Αἰεχ. ελογησϑησαν " ς2. σφυρὰ] σφυραι ςςς, τού; τα, 
Ργδυτιῖῖ. ὡς 68, τότ. (248. υἱ ἔργα.) ΑΙά. ἐκ σόματος αὐτῇ} εκ ἀ137,.138, 130, 147, 160, τόν; 4248, 249, 2.0, 2529) 2:3; 24) 2:8. 
ἀπ όματος ἄντε 2ς6. ες ὈομρΙ. ΑἸά, καταγελᾷ δὲ} καταγελασει δὲ 4ς3. καταηκλᾷῷ 

ΧΙ. Ἐν δὲ τραχήλῳ] ἐν δὲ τῶ τραχηλω τοῦ, 2ς3. κα δεηςι. δὲ--ὀξεῖς ἴχ σοπν. (ε4.] ἀφαα: αὐβίπιαι ἰαρίε:, βιπάα ᾿αέξειε κὲ ἤέπια, 
549. τρέχει] τροτρεχει 23» 2.2. ΑΙεχ. εἰ εν ἀεὶ ἐτεππεπίερα λαβασι. Ομδὲϊε εἶα ̓ νία “κιτεὶς ὐμδυόνω ες 

ΧΙΨ. Σαρκες---κεκόλληνται) Οἴσγπές εογρογὶ εἶς σάδανοα Νε, ΤΙΑΪ. 
11. κεχόλληνται) χεκολληται τόο. διαδεῖ (Ὁ ᾿ς. 248. κατα- ΧΧΙ, Ἡ ςρωμνὴ] ἡ ςρομνὴ ΑΙά. ὀξελίσκοι] μετρᾶ (6ο) το. 
«χίο] καὶ τὰ χειλὴ 248. ΠΊΔΓΩ. καταχεῆ 2ς6. καταχέει δτο. δὰ τηᾶΓς. δὸ αἷ. πη. ϑαλάσσης} Ργαυηο, ἐπὶ 261. ὑπ' αὐτὸν] εκ᾿ 

ἤη. οςοπ1.} μαδεῖ (Ὁ Κ 248. Αἰεχ. εἰγεμνίωε εἰ, εἰ ἐμιπιοδίϊος. Ν7εῖ. ἄἀντον 68, τού, 1το, 137,138, 130, 1479248, 230, 2φ1,) 2:4) 26,4ς8,. ᾿ Ὁ 

2. 240. 261. Οοιηρί. ΑἸά,. πηλὸς ἀμύϑητος} τσηλον αμυϑήτον 23. ᾿ ᾿ἀηθιθν προς 

ΧΥΝ. τἰπηγεν ΡΥ 1014. ὡς λίϑος] ὡσπερ λιϑὸς 23, 68, ἱμέμπι ἐπιδισημαι. Ὗ εἴ. 1.241. πηλὸς ὠμύϑητος. ᾿Αναζί ] πηλὸς. ὦμύ- 
10,6, 137, 138, 139, 160, τότ, 448, 40, Δς1,.252, (3) 2.45), ς, ϑητος ἀναζεῖ (ας) (ὐοπιρί. ὠμύϑητος) ἀμαϑητος 14)... -- δέν ,, τ ἧς Αὖς- 
οἱ" 6,2 ς8, 249, 46ο. (οηυρί. Ογη!]}. ΑἸεχ. ἴῃ (τ. ΝΊς. τοπ]. ἱ. ̓ . ὅς ξι ΧΧΙ]. ᾿Αναζεῖ] αναξὴ 137, 260. ανακαχλαζει 26. αναζητει σιν! 
ε Ορρ. ἴοπ. '. ἀς Αἀογαίοῃε ἄς. Ρ. 42. ((ξ, Ρ. 44:. 113. Ρ..433, 691.) 2.9. τὴν ἄξυσσον) τὴν ϑαλασσαν 23.. ὥσπερ χαλκεῖον] ὠσπερ 
ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος] ει ἱπεμάο ἐπηξαεραδι]!:. Ν' ει, 1ιδῖ. ἄκμων) χαλκιον τόο. ἥγηται δὲ] πγειται δὲ τοό, τόο, 2.24. τὴν ϑα- 

αλ:αμὼν το6. πιᾶτρ,. Ὁ α]. τι, ανήλατος] μη δαμασϑεις νπο υποζν- λασσαν] α τὴν ΑἸμαπ, '. ὅ49Ν. ὥσπερ ἐξάλ.} βομε ἀείφιμπε Ὗ οι. 1ῖ, 
γιὼν τού, πιᾶγρ. 80 αἷ. πῃ. (Ο , Ιρπαῖ. Ἐρ. δὰ Ῥοϊγοαγρ. ὃ. 3.) ᾿ς ἐξαλειπῆρον] ἐξαλιπῆρον (43. υἱὲ νἱάετατ.) Οοπιρί. εξαλικῖορ ςς. ζα- 

ΧΥΙ. Στραφέντος δὲ] α δὲ 43. ΑΙεκ. φόξος ὅζο. δὰ ἔπ. οοχ.}] λλειπῆον τόο. 
τὦ νιον οἱ δοβὲϊς φμαάγερεάί δες ευϊεπεῖδωε ωρεν ἰεγγαι. Νεῖ. 1.41. 9η- ΟΧΧΗ͂Ι. αἰχμάλωτον"---περίπατον] αἰχμάλωθον ἐλογίσατο. ὡς 

ρ' ἰοις] ϑυρίοι ((ο) τοό. τετράποσιν δίς. δὰ ἤη, ςοπλ.} καὶ τετράπο- περίπατον (Ώ0) 2:1. ἐλογίσατο) ἐλογισᾶτο δὲ 1 ς7. ἐλογίσατο 

σιν καὶ κινῆσι γῆς τἴ Οοαΐςες δεγρὶ. ἐπὶ γῆς ἀλλομένοις] ἀλλομε- δδζο. δὰ ἔπ. σοπ,.] μαδεὶ ἴδ κς Αἶεχ. ἄξυσσον] βυσσον τόθ. εἰς 
νος ἐπὶ γῆς 23. Αἶεχ. ἀλλομένοις] ὡλόμενος 130» 147. ἀλομένοις περίπατον] ὡσει περίπατον 33. ὡς τεριπατον 2:2. Αἴβλη. 1]. οἷς. 
ἃ τς, 2:6. ΧΧΙΡ. Οὐχ ἔ ἕγιν δὲν] -Ἑ τῶν 240. Οὐκ ἢ ιν ἀδὲν ἐπὶ τῆς γῆς] 

ΧΥΙΙ. ἐδὲν ὅς. δὰ ἔπ. ςοπ|.} αὶ πολεμξσιν ὅπλα καὶ δόρατα καὶ ἐκ ἔς! τι ἐν γῇ 12 Οὐάϊοεβ ϑεγρι. ἐπὶ τῆς γῆς] λ τῆς 147. 
2’ Οὐάϊοες ϑεγρ. ἐδὲν μὴ] εϑὲν ὁ μὴ ςςν» ττὸ, 137, 138, 139,14,σ0Θᾳ.Ἅσ ΑἸεχ. ὅμοιον αὐτῷ] ὃ ὁμοιάζει αὐτῷ τ2 Οοάϊοεδ ϑεγρί. ὅμοιον 
᾿ δ7ν τόο, τόι,248, 240, 250,2 (5,26,2 ς8, 4 ζ0, 46ο. Οοπιρὶ. ὅδὲνα αὐτῷ, πεποιημένον) βσιϊε εἰ ,αδίκνις Ν εἰ. 14. ἐγκαταπαίζισϑαι) 
μη 68, 26:1. αϑὲν εἰ μη τού. αϑὲν μὴ 2:1) 253γ285. ἐϑὲν ἃ μὴν ΑΙά, ἐγκαταπέζεσϑαι ΑΙά, «ἡ ἐϊϊαάεκάμει Ν᾿ εἰ. 1,κῖ. 
ε δὲν μὴ τοοιήσωσ!] δδὲν ἡὶ μη ποιήσωσιν αὐτὼ 23. Αἰεχ. ἢς, ἥπε εδὲν,,, ΧΧΝ. Πᾶν ὑψηλὸν] ταν δὲ υψηλον 147, 2.6. ὁρᾷ!) ὁρᾶν ςς. 
21:84. πιλὶϊ! ἤαείοπι εἰ, Μεῖ. 121. ποιήσωσι] τστοησωσι 68. Οοπρί. αὐτὸς δὲ] - ἐξ! 23. τοάντων] ρτατῃηϊίς. ἐπὶ 249. 
4Δ14. δόρυ] “Ἔ ἐπηρμένον ςς, 68, τού, ττο, 137) 138, 130, 147, 
){7,) 160, τότ, 248, 240, 2 ο, 251, 225, 2:3») 2345) 255) 248, 29. Ι. λέγει τῷ Κυρίῳ) τῶ Κυριω λέγει τού, τότ) 248, 2.2. (οπιρί. 

«τ6ο, 26:1. (ομρ]. ΑἸ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομιαγαέξ. πιΐποσθ.) δόρυ καὶ ϑώρ} ΑἸά. δονιίπο ἀϊχὲξ : ει, 1δῖ. ὍΝ 
1 ἸΔδες ΤΡ κς Αἰεκ. α Κεῖ. [δ. καὶ ϑώραχα] και ϑωραξ 43,249. 11. Οἵδα] νῦν οἶδα ΟἸεπι. ΑἸεχ. ἰοπι. '. Ρ. ὅ4οὄ. ὅτι ταντα] 
« ΔΙοχ. α ὅτι Ομιγίοῖε νἱ. 2372. ποάντα δύνασαι] ἴτ. 43. Αἰεχ.. ἀϑυνα- 

ΧΥΠΙΙ. Ἥγηται) ἡγειται τοῦ. εἴγηται (ῆς) 5.6. Ἥνγηται τεῖ] αδυνατοι τό. δέ σοι] δὲ σὰ ε 353. ἐδὲν] αι 54,253. Οἷκῖα. ", 
| ἐν γὰρ σίδηρον] ἡγεῖται μὲν σίδηρα ΟΠ τγίοίς, νἱ. 373. σίδηρν ΑἾεχ. 1. οἷτ. ἀκ 2:6. 
ι ἔχυρα] ραΐεα: ἤετεωα Ν ει. 181. ᾿ ἄχυρα] ρτφπιῖεί. ὡσπερ 23. ΑἸεχ. ΠῚ. Τίς γάρ ἐριν)] καὶ ἐξὶν τοό, 11}, 1 Ε 141, 556, 46ο, λ6:. "7 

ΧΙΧ. Οὐ μὴ--- χάλκεον] ροπῖς ροίξ χορτον 68, τότ, 248. Οοιηρί. τις γὰρ ἐξην2ς2Ζ. Τὶς γάρ ἐριν--χρύπ]ων} τίς ὅτος ὁ κρύπ]ων᾽ με 



ϑητι ΟἸυγίοί. ν. 4ς1. 

'“ϑιράποντά μου ἰξωλόϑρευσα ἃ ἂν ὑμᾶς. Αἴδδη. ἴ. 242. 

(οι ἑαυτοῖς δ δ ἰπῃ ομαγαξξ. τλϊποσο) ΑἸοχ. 

και πορευϑηται 118. 

«τοῦ, 4ς4ς26:. 

ΣΙ, 431: 

4ερρρία Μεῖ, 1,3ϊ. 

Ἵ Ω, Β. 

ΚΕΦ. ΧΙ]. 

μοι ἃ ἐχ ἤϑερ, μεγάλα χαὶ ϑαυμὰςὰ ἃ ἐχ ἐπιςάμην: . ἸΑχδσον δὲ μου᾽ "Κύριε, ἱγχ χᾷγω λαλή- 4.. 

σω". ἐρωτήσω. δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον. ᾿Αχοὴν μὲν ὠτὸς ἤχϑόν σὰ τὸ πρότερον, γυνὶ δὲ ὁ ὀφϑαλ- 5, 
μός. μα ἑώραχξ σε. Διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν, χαὶ ἐτάχην'" ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν χαὶ σποδόν. 6. 
Ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν Κύριον πᾶντα τᾶ: ῥήματα ταῦτα τῷ Ἴωδ, εἶπεν ὃ Κύριος Ἔλι- γ. 

φὰζ τῷ Θαιμανίτῃ, ἭΜμαρτες σὺ, χαὶ οἱ δύο φίλοι σου: οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιον Ἔτ ἀληνὲς 

ἐδὲν, ὦ ὥσπερ ὁ ϑεράπων μου ᾿Ιώδ, Νῦν δὲ λάξετε ἑπ]ὰ. μόσχους, καὶ ἑπ]ὰ χριδρ, χαὶ πορεύϑητε 8: 

πρὸς τὸν ϑεράποντά μδ. ̓ Ιὼδ, χαὶ ποιήσει κάρπωσιν. ὑπὲρ ὑμῶν. Ἰὼδ δὲ ὁ ϑερα τον μ8 εὔξεται 

περὶ ὑμῶν, ὅτι εἶ μὴ πρόσωπον͵ αὐτῇ λήψομαι" εἰ μὴ γὰρ δί αὐτὸν, ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς" οὐ γὰρ 

ἐλαλήσατε ἀλησὲς χὰτὰ τᾶ ϑεράποντός μα Ἰώβ, Ἐσορεύϑη δὲ ᾿Ελιφὰξζ ὁ Θαιμανίτης, καὶ Βαλ- 9. 
δαδ ὁ Σαυχίτης, χαὶ. Σωφᾶρ ὁ Μιναῖος, καὶ ἐποίησαν χασῶς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Κύριορ' χαὶ 

ἔλυσε Τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖς διὰ ᾿ώξ, Ὁ δὲ Κύριος ηὔξησε τὸν Ἰώδ: εὐξαμένε δὲ αὖτ χαὶ περὶ 

τῶν φίλων. αὐτϑ, ἄφηχεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν: ἔδωχε δὲ ὁ 0 Κύριος διπλᾶ, ὁ οσᾶ ἦν ἔμπροσϑεν. ̓Ιὼδ 

Ἥχεσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ, αὐτᾶ, χαὶ. αἷ. ἀδελφαὶ αὐτῇ, πάντα τὰ συμ- εἰς διπλασιασμόν.. 
δεδηχότα αὐτῷ, καὶ ἦλνον πρὸς αὐτὸν, χαὶ ππάντες ὅσοι ἤδεισαν αὐτὸν ἐχ πρώτου" φαγόντες, δὲ 
χαὶ σπόντες σαρ αὐτῷ πἰχρεχάλεσαν αὐτὸν, χαὶ ἐϑαύμασαν ἐ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτῷ ὃ 
ΚΡριορ' ἔδωχε δὲ αὐτῷ ἕχαςος ἀμνάδα μίαν, χαὶ τετράδραχμον χ χρυσδ χαὶ ἀσήμου. 

βαλὴν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπλειν; Ογτῖ!. 
ἍΪεχ. ἴοτη. ἐν. Ρ: 14ς, 637, 933. ἴοπι. ΥἹ. Ἡομνΐ. Ῥάίςἢ,. ὅζο. Ρ. 27ς- 
(Ἀεξτεπάιπη ροϊϊα5 δὲ οαρ. χχχυ. νεγ. 2.) ᾿φειδόμένος---κρύπῆειν] 
φαγεοονὶ σεγδὲτ 16 ριμίεὶ εεἶαγεῦ ΜΝ εῖ. 1.κπἴ. φειδόμε νος---ἐτάκην ῃ 

τα. 6.} α εἰππ ἱπιεποά. ΟΒεγίοῖ 1, οἷζ, τίς δὲ ἀναγγελεῖ ] τίς 

ψὰρ ἀπάγγέλλοι ΟἸιεπι. ΑΙοχ. 1. εἴ. τίς δὲ ἀναγί. μοι] ἀναγ γελῃ 

δὲ μοι 41. Αἴεκ. φεὶν τετο πεπείσοΐἐ πελὶ Ψεῖ. 1Δι. ἃ ἐκ ἤδειν] ἃ 
ονκ δὴν 138, 4ς2. ἃ οὐκ εἰδὴν 2 ςό. φμα ποίεε» εἴ. [αὶ με- 
γάλα καὶ ϑαυμαφαὰ] μαρεῖ μεγάλα καὶ (μὰ ““ ΑΙεχ. ἃ ἐκ ἐπις.} 
φὰ5 ποῦ ποθέγαπ. Μεῖ, 1. ἐκιςάμην) ἡπιςάμην 11, 70, τού, τς 7, 
τόο, 2.0, 2ς2,) 2ς3. 255. ΑΙεχ. ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. εἷξ, ᾿ 
ἐν ΤΥ. δέ μου] δὴ μου α3.. “Κύριε αὶ 23. ἵνα] καὶ ινὰ 23. 

ἥσω δες. δὰ θη. σοη.] α Εὐΐεδ. Πεῖη, Ἐνδηρ. ρ. ἦτ. νὴ δέ 
σε] ἐρωτ. δὴ σὲ 23. κα δὲ 2 253. ἐπίσγγορ αόο τε Ν ϊ. 1. σὺ δέ με] 
συ δὲ μοι 70, τιο, 137ν139. σὺ ϑέ με δίδαξον) σὺ δέ μοι ὠποκρί- 

ν. ᾿Ακοὴν μὲν] ἀκοὴ μὲν ςς, τοῦ, 249,2 53: ΑΙεχ. ᾿Ακοὴν μὲν 
ὠτὸς} ως μὲν ὠτος αἀχοῆς ΤΠ, 23: , Ομιγίοῇ, ἴ, “᾽ς. (ΟΠ, νἱϊ. 488.) 
ὠτὸς} ὠτίου 2:1} ὅκ9. ὠτὸς ἀκοῆς (ουπὶ ἀκοῆς ἱπίετ ὑποοβ) ΑΪεχ. 
φωνῆς Ἑυΐεῦ. 1. οἷ, ἥἧκεόν σε] ἠκδβον σὲ (τότ. τῃδγρ.) ΟΒεγίοί. ἢ. οἴϊ. 
ψυνὶ δὲ] γυν δὲ ςς,) τού, 110, 137»), 138, 129, το, τότ, 248, 2ζ0, 2 ς 1) 
8.2, 2.4) 255, 36, 4.8. Οοπιρὶ. ΑΙά. Εὐΐεν. επι. Ενδηρ. Ρ. 247. 
αδὲ)ο. ὁ ὀφϑαλμός μου} , ὁ 138. οἱ ὀφϑαλμοῖ με ΟἸτγίοίς. ν. 
4ςτ.. ξώρακέ σε) υῥάκεν σε 23, δ ζς, ἑωράκασι σε ΟἸγγίοῖς, 1. οἷξ. 
υἱάεε Ιε. Ν ει. 1.21. 

ΥἹ. Διὸ] ἐγὼ δὲ ΟἸεπι, ΑΙοχ. 1. οἴ, ἐφαύλισα ἐμαυτὸν] ἀο(ρεκὶ 
»"οἰρίανε γει. [αι. καὶ ἐτάκην] α Οἴει. ΑΙἹςχ. 1. οἷς. εἰ αὐ δαδεὶ 

Με [δ ἥγημαι δὲ] ἡγησάμενος ΟἸεπι. ΑΙεχ. 1. εἴ. ἥγημαι 
δὲ ἐμαντὸν] ἐ εἰὐωα γεῖ. [.Α. γῆν] ρυδιε, εἶναι ΟἸεχ. ΑἸεχ. 

1. ́ οἷζ, 
ΨΙΙ. μετὰ τὸ --τῷ Ἰὼδ] μετὰ τον ον Κυριον λαλῆσαι Ιωθ τα ρημαῖα 

ταυτα ξς. τὰ ῥήματα ταῦτα) α ταυτὰ γο. Παρεὶ ταῦτα ἱπ οἢᾶγ. 
τλϊηοίς Αἴοχ. εἶπεν ὃ Κύριος] εἰπεν ὁ Θεος 70. Ἐλιφὰζ]. Ἐλι- 

φαϑ' (ἔς ἰητα) τόσ. τῷ ᾧ Θαιμανίτῃ] τω Θεμανιτη 70. οὐ γὰρ 
ἐλαλήσατε-- ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς ἷπ οοτ,. 1ε4.] καὶ εἰ μὴ διὰ ᾿Ιὡξ τὸν 

ἐνώπιόν με] 
ἐναντίον μου 43. ὥσπερ ὃ ϑεράπων] ὡς ὁ ὁ ϑεραπων 70, ὅς. 

ΨΙΠ.. Νῦν δὲ λάδετε] καὶ νυν λαξετε 22. καὶ νὺν λάβετε ἑαυτοῖς 

καὶ πορεύϑητε] 
τρὸς τὸν ϑεράποντα) τῦρος τὸν ταιδα 23. 

, ΑΪοχ. χαὶ ὶ ποιήσει] καὶ «ποιήσεις ΑΙεχ. κάρπωσιν» χαρπώσεις 1]. 
ὶ εν ρσς. 
καρπώσις 23. κάρπωμα ΑΙεχ. λοβία: Ν εῖ. 1.21. ὑπὲρ ὑμῶν] περι 

Ὁμκὸν 70, 137» 128. 130) 147) 16ο, τότ, 248, 240, 252. 2ς3, 2ςς, 

2416, 2:8, 259, 26ο., Οοτηρί., ὑπὲρ ὑμῶν---εὔξετα!.}) α εὐπὶ ἱπίετπηοά. 
Ἰὼδ δὲ --τερὶ ὑμῶν] α οὐπὶ ἱπιετπηδά. 548. Οοπιρὶ. 

και ἱ προσεύξεται περὶ ὑμῶν καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν ἡ ἁμαρτία Οβιγίοξ. 

εὔδετα!] εὐξαται (ἔς πιεπά.) γο. εὐξετε 138. περὶ ὑμῶν] 
ὑπερ υμων 70, 252. ὅτι εἰ μὴ ---λήψομαι] φυΐα πὲ Καείεε εἶκε πεὶδὲ εὔει 

λήψομαι) λημψομαι 23: εἰ μὴ γὰρ] καὶ εἰ μὴ 23- 

Ργϑπι. καὶ ΑἸά. 

ὅσα ἣν δζο. 7 μαῦες Ὁ κκ 248. 

ἑπάμχεγαὶ 7)ονπίπες (μρΕΓ ἐμπ : Δεῖ. Αἴ. 

Ὁ δὲ. Κύ. 

“ λα γὰρ ξς. εἰ μὴ γὼρ---ὐμᾶς] εἰ πὐὺβ ῥγορίεν σκρι, ρεν δ ἐδ ἡζενε 

: ει. 11. οὐ γὰρ ἐλαλήσατε] -᾿ προς με 540. (Αἰεχ. (Ὁ κί 
ἴη ταῖς πηϊποτθ.) αληϑὲς] Ἡ ἐδὲν τς). ἐληϑὲς δις. δὰ ἤπ. 
οοηι.] κατὰ τὰ ϑεράποντος με Ιωξ αληϑὲς 11. ἔς, εἰ εδὲν αληϑες, 
23. ἔς, πῇ ἐδὲν ἀγαϑόν, ΑΙεχ. 

ΙΧ. ᾿Επορεύϑη δι] ἐπορευϑησαν δὲ 43. ΑΙεχι ὃ Θαιμανίτης] Η 

Θεμανιτῆς 756. καὶ Βαλδὰδ] καὶ Βαλδας 23. ὁ Σαυχίτης] ὁ 
Αὐχ της 23. )ο. καὶ Σωφὰρ] καὶ Σοφαρ τς). ΑΙά. ὃ Μιναῖος] 
ὁ Μηναιος 70, 130, 147) τότ, 255, 26ο. (οτρὶ. ΑΙά. καὶ ἐποί- 

ησαν] -᾿- ἑαντοις 43. (ΑἸεχ. ουπὶ ἑαυτοῖς ἱπίετ ὕποο09.)} συνέταξεν 
αὐτοῖς} συνεταζεν αυτω 147. συνεταζεν ἑαυτοῖς τότ, 248. Ὡροσ- 
εταῖεν αὐτοῖς 1ς7, 23. ὃ Κύριος]. ὁ ςς» ττο, 2:8. καὶ ἔλυ- 
σεν. ὦμαρτ. αὐτοῖς] εἰ ! βἰοὶ,  εκοαίμπε φογια ει. 181. τὴν ὦμαρ- 
τίαν) τὴν αςς. αὐτοῖς 4} αυτων 23. Αἰεκ. αὐτῆς τού. 
διὰ ̓ Ιῴ6] ὁ Ιωβ 551. 

Χ. Ὁ δὲ Κύριος ηὔξησε τὸν ἼΜΟ]ς 147. Τονείπω: σετο ἀιαῖρ 
εοπυεγ(αέΐοπισηα 7οὁ ἢ Νεῖ. 1.21. καὶ μέγ. α καὶ ΑΙεχ. τῶν φί- 
λων αὖτ} α ἄυτα ἐς. τῶν τριῶν φιλῶν αὐτὰ 2 ςΆ. ἐφῆκεν αὐτοῖς] 

ἔδωκε δὲ] τροσεϑηκεν δὲ ΠΙ,23. ἔδωκε δὲ ἄς. 
84 βη. σοπ|.} δεερὶι οπιπία ἄἰμρία φια αρεΐγεγαι. Οτίφει. 11, 84. Εἰ 
εἰ! δονείπμς ἀμρίἰεία οπιπία, φμε λαόμεναί ῥγίμε 7ο. Ν ει. Ταῖ. ὃ 

Κύριος] α ὁ 45: διπλὰ]) ρεϑτωηϊε. τὰ 111. διπλᾶ--Ἰὼ6] τω Ἰωῷ 

τὰ διπλα ὦ ὧν εἶχέν ἐμπροσϑεν 43: ἔς, πἰῆ πάντα διπλᾶ» ΑἸεχ. 
ὅσα ἦν ἔμπροσϑεν] αἐμπροσϑεν ςξ. 

ἸΩδῚ ργαυηϊε. τω γ0, 157, 224.- εἰς διπλασιασμόν] μαδεῖ ἱπῶτ 
ὕηοο5 ΑἸοχ.. 

ΧΙ]. τῦᾶάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτὰ] α πάντες 240. 

αὐὖτΨ}] α αἱ 2:3. εἰ βγογες Μεῖ. ΤΑῖ. 

(ουπι δὲ ἰηἴοῦ υπ008) ΑΪδχ. 
ἐκ πρώτου] ῶρο τατε 111,23. ἐκ τὩροσωποὺυ ξξ.. 
ταρεχάλ. αὐτὸν] εἰ εαπὶ δἰ ίζεπι, οἰ κονπσα! ὑζαι αρμα ἐμπε βαποηὶ ἐπ 

αἴονιο εἴμ, εοη(οἰα!ἑ ψωπὶ σοὶ, Ψεῖ. 1,Αἴ. φάγοντες δὲ] αὶ δὲ 2ς9. 

δὲ καὶ πιόντες] καὶ δὲ καὶ τυιόντες ΑἸ4ά. τααρ᾽ αὐτῷ] Ὁ ἄριξον εν τῷ 
οἰκω αὐΐξ 249. δαθεί τραρ᾽ ἴῃ ομαγαᾶς. τηΐπογε ΑἸεχ. παρεκάλεσαν 
αὐτὸν] παρεκάλεσαν αὐτὼ 147. καὶ ἐθαύμασαν] κα 7ο. ἐπὶ σᾶ- 

καὶ αἱ ἀδελφαὶ 
καὶ πάντες] καὶ τοάντες δὲ 

᾿ σιν] -Ἐ τοῖς καχοιῖς 23, (148. [υρτὰ ̓ η.) 249. -Ἑ κακοῖς {δ Χ ἰα 
οἰιασγαέϊ. πλμοσε Αἶοχ. ἐπὶ τῶσιν---ὸ Κύριος} ἐμ οπιπίδω: νιαϊὶς φικ 

ἐπ᾿ αὐτῷ} Ν ἐπ᾿ 11, ςς, 

70,137, 138,.139, 147. 157, τύο, 240, 2:0, 5ς1,) ἀφα, 2 (3, 254) 56, β 
5.8, 2:9, 26ο, 26:1. ΑΙεκ. αὐτοῖς 224. ὃ Κύριος] α ὃ ςς, ττο. 
ἔϑωκε δὲ] καὶ ἐδωκαν 23. ΑΙεκ. καὶ εἐδωχε τό:, 2 ς4. Οοπιρὶ. εδωκαν 
δὲ2ς3. ἀμνάδα μίαν] ἀρπανε “παρ εἴ. Ταῖ. καὶ τετράδραχ.- 
μον] καὶ τετραδραγμον 147, 2:2, «ζ6.Ὑ. καὶ τετράδραχμον ὅο. «ὦ. 

βη. ςοηλ.] εἰ υἱΐ ἱπαμίενε αυγέανε ὠπαρ. Νοῖ. 1,Δἴ. χρυσὰ καὶ ὡσή- 

μ8} χρυσῶν ἀσήμον 23, 68, γο, τού, 13}, 139», 147, 157, τόο, τ6τ,] 
248, 2:0, 251, 2ζ2, 253) 2.4) 38, 26ο. (οιρί. ΑἸά. ΑἸΪεχ. χρυσὰ 
ἀσῆμον τι28. χρυσὲν ἀσῆμον ἕν 2Ζ49ς. χρυσε ἀσήμον 2ςς. χρυσὰ 

ἄσηξον (ῃς) «ς6. , και 26:. 
ΧΙ]. εὐλόγησε] ηυλογηῆσε γ0, τς7, τόο, τότ, 230, αςξς, 2:8. 

λϑφι. 

1[ο. 

11 

12- 

ἤδεισαν αὐτὸν] εἰδησαν αὐτὸν ας... 
φάγοντες δὲ--- ᾿ 

-ς 



17. 

. λεύτησεν Ἴωδ πρεσθύτερος, χαὶ πλήρης ἡμερῶν" γέγραπαι δὲ, αὐτὸν σάλιν ἀγαςήσεσϑαι μεθ 
ὧν ὁ Κύριος ἀνίςησιν. Οὗτος ἑρμηνεύεται ἐχ τῆς Συριακῆς βίδλου, ἐν μὲν γῇ χατοιχὼν τῇ Αὐ- 

σίτιδι, ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς ᾿Ιδομαίας καὶ ᾿Αραδίας' πτροῦπῆρχε δὲ αὐτῷ ονομα ᾿Ιωδάδ' λαξὼν δὲ 
γυναῖχα ᾿Αράξισσαν, γεννᾷ υἱὸν, ᾧ ὄνομα ᾿Εννών' ἦν δὲ αὐτὸς “πατρὸς μὲν Ζαρὲ ἐκ τῶν Ἡσαῦ 
υἱῶν υἱὸς, μητρὸς δὲ Βοσόῤῥας, ὥςε εἶναι αὐτὸν πσέμπ]ον ἀπὸ ᾿Αδραάμ' χαὶ ὅτοι οἱ βασιλεῖς οἱ 

΄. ΠΌ ΨΚ 9 "» »κφΦ' .. ΣΝ ΄ “ νι ε » ν . “,,ν“ 
βασιλεύσαντες ἐν Ἐδὼμ, ἧς χὰϊ αὐτος ἦρξε χῶραι" τρωτος Βαλαχ ὁ τ8 ΒΕΩΡ, χαι ὑομα τῇ τπὸ-- 

λει αὐτῇ Δενγαξδά" μετὰ δὲ Βαλᾶκ, Ἰωδὰδ ὁ χαλόμενος ᾿Ιώδ' μετὰ δὲ τᾶτον, ᾿Ασὼμ ὁ ὑπάρχων 
ἡγεμὼν ἐχ τῆς Θαιμανίτιδος χώρας" μετᾶ δὲ τατον, ᾿Αδαδ υἱὸς Βαρὰδ, ὁ ὁ ἐκκόψας Μαδιὰμ ἐν τῷ 
πεδίῳ Μωᾶδ, χαὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτῷ Γεϑαίμ' οἱ δὲ ἐλϑόντες πρὸς αὐτὸν φίλοι, ᾿Ελιφὰζ τῶν 
Ἡσαῦ. ὑἴων, Θαιμανῶν βασιλεὺς, Βαλδαδ ὁ Σαυχαΐων τύραννος, δορὰς ὁ Μιναίων βασιλεύς. 

Οοιορὶ. Α]ά. Αἴεχ.. πυξησε 2.4. τὰ ἔσχατα--ἴμπροσϑεν] τν Αἰεκ. νίςησιν} Γ ἐμ εἐιαδίι. νει. 1,2ϊ. οὗτος μοι Ηἰς 
ἴωδ τα ἐσχατα μαλλον ἢ τὰ ἐμπροσϑεν 23. τὰ ἴσχατα ἸΩ6)] τὰ ἐπίεγργείαιαγ Ἰδϊὰ, ἐν μὲν γῆ---Αὐσίτιδι] κατῴκει ἐν τῇ γῇ Αὐσίτιδι 

Σ᾿ Ἰὼδ (παρ. τ ν ̓1ὼ6) τὰ ἴσχατα Αἰεκ. Ἰὼ6] ργαπηῖτει. τε 70, τιο6, 4. Οοαΐοε5 δεγρὶὶ. ἐπὶ τοῖς ὁρίοις} ἐπι τῶν οριῶὼν 2.2. τῆς 1δὰ- 
᾿Γ 42ζ8,2490Ἠᾳ. ἢ τὰ ἵμπροσϑυ Ῥγϑτηϊῖ. μάλλον 2 ς8. ΑἸεχ. παρ: μαίας] τῆς ἴσδαιας 2.6.Ὑ ᾿Αραδίας] Αρραβιας το6. αὐτῷ ὅνο- 

φνᾶπι ργίοτα.  εῖ. 1λϊ, μύρια τετρακισχίλια] μύρια καὶ τετρακισ- μα] ονομῶ τῶ Ἰωδ 75. Ἰἰωδας} Ιωδ ςς. Ιωξαλ τό:, 248, 26:- 
χίλια 9 Οὐάϊοες δε ῖϊ. κάμηλοι---βοῶν χίλια) ζευγὴ βοων χιλὰ ΑΪά. λαδὼν δὲ] εἰ δεεορὶε Μεῖ. 1.3ϊ. γυναῖκα ᾿Αράθισσαν) 

καὶ χαμηλοι ἑξακισχίλια (ῃ.) 249ὅ. κάμηλοι ἑξακιόχίλια!}) ργα-ὀ σγυναικα Αρραδισαν τοό. γεννᾷ υἱὸν} ϑεπαΐφαε “ίέμσε Ν εἰ. 1,Δῖ. 
πὐτῖ, καὶ ᾿ς. αττὸ. ζεύγη βοῶν ὅτο. ἤπ. οοπ. δ. ] λῶξι. φεύ- ᾧ ὄνομα] κῳ γο. ᾧ ὅ ὄνομα Ἐννών] ᾧ ὄνομα ἦν ᾿Ἑνών 8 (οάϊςες 
γὴ βοῶν χίλια] α το. ἔενγει βοὼων χιλια 138. ὄνοι ϑήλειωι νος ϑεῖρίί. ἥν δὲ αὐτὸς! ἦν δεῖωτος ἃ φτ,),459. πατρὸς. μὲν Ζαρὲ) 
μαάδες ονοι. χίλιαι γομᾶάδες 147). αβπα ραϊεκαῖε: Ν εἰ. 1,.Δϊ. Πὰς μὲν 46. δίων φμίάρνι Ζαγα ν εἰ. 1Ἀϊ. Ζαρὶ] Ζαριν 23. Αἰεχ. 

ΧΙΝ. τὴν μὲν τρώτην] μὲν ξς. Ἡμέραν] δίοπε Υ εἴ. 1ιδῖ. Ζαρα 70, τού, 1ξ7» τότ, 448, 4ς1, 2ζ9. ἐκ τῶν] α εχ ξς, 70, 

Κασίαν] Κασσιαν 23, 48. Αἰεχ. φἥαν Νεῖ.1.Δι. ᾿Αμαλϑαία.) τού, 137, 138, 1395 147) 157») 160, ιόι, 348, 4.0, 2ς1,) 22, 2ς3) 

ἰχλῦας- Αμαλϑείας 11, τού, 138, 2421, 253) 2.9. ΑἸεχ. Αμαλϑέας ()ο. δε4, 283, 46, 58, 26ο, 46ὅτι. Αἰά. ἐκ τῶν Ἡσαῦ υἱῶν] τε σαν 
ἊΣ οοττ. Αμαλϑιας) τόο, {τες Οοάϊοεβ δεγεὶϊ. Αμαλϑίιας 1.7. ᾿Αμα- νιωναςό., τῶν υἱῶν Ἥσαῦ ΑΙεκ. μητρὸς δὲ) α δὲ7ο. Βοσόῤῥας} 
᾿ υϑίέας τ Οοάϊοεε ϑεγρί!. ᾿Αμαλϑ. κέρας] Οὔτπα Απαϊζειε Ν εἰ. [Αι. Βοσυρας 7ο. Βοσσορᾶς 137) 138) 130) 147, 161, 248, 240, Ὡς 3,256» 

πε: 

ΚΕΦ. ΧΙΗ. 
ριος εὐλόγησε τὰ ἔσχατα Ἰὼδ, ἢ ἣ τὰ ἔμπροσϑεν᾽ ἣν δὲ τὰ χτήνη αὐτῷ, πρίδαταὰ μύρια. τετρα-: 

13- χισχίλια, χάμηλοι ἐξακισχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι ϑήλειαι γομάδες χίλιαι. Γεγνώνται δὲ 

14- 

Ις. 

16. 

4Η 

αὐτῷ υἱοὶ ἑπ]ὰ, χαὶ ϑυγατέρες τρεῖς. Καὶ ἐχάλεσε τὴν μὲν πορρώτην, Ἡμέρανγ' τὴν δὲ δευτέ- 

ρῶν, Κασίαν" τὴν δὲ τρίτην, ᾿Αμαλϑαίας χέρας. Καὶ ὄχ εὑρεϑησαν χατὰ τὰς ϑυγατέρας ᾿Ιὼδ, 
φ ρὰ . ρο » φρο 3 [Γ 

βελτίας αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ᾽ ἀρανόν' ἔδωχε δὲ αὐταῖς ὁ πατὴρ χληρονομίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς. 
Ἔ ζη- 

σε δὲ ᾿Ιὼδ μετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν ἑδδομήχοντα' τὰ δὲ πάντα ἔτη ἔζησε, διαχόσια τεσσαρά- 

χοντα"' χαὶ εἶδεν Ιὼδ τὰς υἱὸς αὐτῇ χαὶ τὰς υἱδς τῶν υἱῶν αὐτῶ, τετάρτην γενεάν. 

ΧΥ. Καὶ ἐχ, εὐρέϑησαν] και εχ ηυρέϑησαν 2ςξς, 2:8. κατὰ 
τὰς ϑυγ. ἸΩὼδ) κατα τὰς Ιωδ ϑυγατερας και τος ὑμις ἄυτα 23. ᾶς, 
οὐπὶ καὶ τὰς υἱὰς αὐτὰ ἰπῖετ ᾿οο5, ΑἸεχΌ κατὼ τὸς ϑυγατέρας 
᾿Ιὼδ---ὐπ᾿ ἐρανόν] »πκλίετες α βΠαόμε δοὁ (μὸ εαἷο: Ψεῖ. 1.41. Ἰὼ] 
“Ἔ καὶ τὲς υἱες αὐτῷ 2:4. ἐν τῇ ὑπ᾽ βρανόν) ὑπὸ τὴν ὑπ᾽ ἐρανόν 
Αἴεχ. ὑπ᾽ ἐρανόν] υπὸ τὸν ἐρανον 4. ἔϑωκε δὲ --σατὴρ] ἐϑωκε 
δὲ Ιωξ ταῖς ϑυγατρασιν αὐτα ΠῚ, 23. αὐταῖς ὁ πατὴρ] αυτας ὃ 

τατὴρ 1186. ἐν τοῖς ἀδελφοῖς} - αὐτὰ 111. -Ἐ αὐτῶν 43. ΑἸεχ. 
ΧΥῚ. μετὰ τὴν τληγὴν] μετὰ τὰς τληγὰς ς Οὐοάϊςες ϑεγρὶϊ, 

ἑκατὸν---ἴζησε 5} α οὐπὶ ἱπιεττηθά. τοό. ἐἑδδομήκοντα] τεσσαρά- 
κοντα Οοπρὶ. ΑΙεχ. φωασάγσρίμα Ν ει. 121. τὰ δὲ ταντα---τεσ- 

σαράκοντα ͵  α οὐπὶ ἰηϊεττηοά. ΟοπΊΡὶ. μιαθρεῖ Ὁ “ ΑἸεχ. τὰ 
δὲ πάντα ἔτη ἔξησε] τα δὲ ετὴ αυτα παντα ἃ ἃ ἐζησε 118. εἰ ογαπει 
αππὶ αἷμα εἶμ ἤμεγαπε εἰ. Τα, ἔτη ἔφησε) ζὴ τη 1Π| 23. τ. 68, 
τότ, 2ς2. ΑΙά. ἐτῇ ἃ εἐζησε 110, 137) 130, 147, 80, ἃς ς, 2ς8, 
2:9. λετῆ 248. ἃ εζησε2ς6. ἃ ἔφη ἔτη ΑἸεχ. διακόσια τεσ- 
σαράχοντα!. -ἰΞ οχτω 23, 5» 70, τού, 17, τόο, τότ, 248, 249, 2 2, 
Δόο, 26:. ΑἸά. ΑἸεχ. ετη διακοσια τέσσαρακοντα ὀκτὼ 110, 137» 
138, 130, 147, 2.0, 251, 4ςς, 2ς6, 2ς8. διακόσια εδδομηκοντα οχ- 
τῶ 253. ἀἰκμοέμὶ φναάγαρίπία οὔο Νεῖ. 1,1. καὶ εἶδεν) καὶ δὲν 117, 

2:0. Αἰεχ. καὶ εἶδιν ὅς. τἀ πη. οοτ.]} βαθεῖ δ δ Αἰοχ. α Μεῖ. 
1.4ῖ. χαὶ εἶδεν υἱὸς ἕως τετάρτης γενεᾶς Αςᾶς. ἵπ (δι. Νίο. ἰοπὶ. ἧς 

Ρ. 773. τὰς υἱὸς αὐτῷ 250. καὶ τὰς] α και 2ζ0. 
υἱὰς τῶν υἱῶν αὐτῷἪἍ}δλ ςς. τῶν υἱῶν αὐτῷ] κα 110. 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἐτελεύτησεν Ἰὼ6] - μετα «τὴν σληγὴν 1οό, 26:. 
πρεσβύτερος] -ἰ- ὧν ςς. καὶ τλήρης ἡμερῶν] καὶ ἐμπεπλησμένος 
448. πηᾶγρ. ΕἸηἾ5 ΠΡ ἴῃ ἘΔ. Οοπαρὶ. ρέσπας ἀΐογωνι, Ν εἴ. 14. γέ-: 

γραπῖαι δίς. δὰ δη. 011] μαδεῖ Ὁ “6. Αἰεχ. γεγρ. δὲ] μαρεῖ δὲ 
ἴῃ ομδγ. πηΐηοτε Αἷσχ. αὐτὸν πάλιν] α σψαλιν ςς. (οηξέι. Αροῖ:. 

καὶ τὲς 

110. ν, ὦ8ρ. 7. αὐτὸν τοάλιν ἄνας.} τάλιν ἄνας. αὐτὸν ΑΙεχ. γέ- 

,υυνεδέαγαρν σεσι Νοεῖ. 1Δῖ. ὁ Κύριος ἀνίςησιν] ανιςησιν ὁ Κυριος 23. 

νοι. 11]. 

᾿426ο. ΑΙά. ΑΪεχ. 

. μανῶν βασιλεὺς] βασιλεὺς Θεμνανῶν τ2 Οοάϊςε5 δεΓρΊ!. 

Καὶ ἐτε- 

Βοσορᾶς 251, 252. Βοίγαε ει. 141. καὶ ὅτοι 

οἱ βασιλεῖς] - ταντες 23. τρῶτος Βαλᾶχ] τρωτος Βαλαακ (ἔς 
Ρο[εα) 55. ὥρωτος μεν Βαλακ 2.4. ῥγία: Βαίαας Νεῖ. 121. ὁ 
τῇῷ Βεὼρ) ὁ τὰ Σεμφωρ 111. ὁ τῇ Σέπφορ (οοιτ. ἔργα 1ἴπ. Σεπφωρ) 
23. δίμ Βοον Ν εῖ. 1,δῖ. Δωναξα] Δεναξα γο. Βενναδα τ τον 137» 
130, 147, 251) 2.9» 256. μετὼ δὲ Βαλάκ) α δὲγο. μετὰ δὲ τῆς 
Βαλὼκ ΑἸά. Ἰωδὰδ)] Ιωαδ 14). μετὰ δὲ τῦτον 15] α δὲ γ0. 
᾿Ασὼμ} Ασων 1379 139) Δόο. Ασομ 250, 251) 252, 2ς8. ᾿Ασσὼμ 
Αἴεχ. ὥαβια Νεῖ. 1.1. ᾿Ασὼμ---μετὰ δὲ τᾶτον α5] αὶ οὐπὶ ἰηΐοῖ- 
τηϑά. 253, 2.4. ἐκ τῆς Θαιμανίτιδος] εκ της Θαιμανειτιδος Π. εκ 
τῆς Αυσιτιδὸς 70. ἡ τῆς 139), 147, 260. ἐκ τῆς Θαιμαν. χώρας] 

ἐς Τδενιαποτμηε γορίομς ει. 121. μετὰ δὲ τῶτον 2 Ἵ μετα δὲ τατων 

τό. ροῇ ες ει. 141. ᾿Αϑαὰδ)] Αραδ 433. υἱὸς Βαρὰδ] νιος 

Βαραδαδ ςς. νιος Βαραϑης γο. ρα πε. ὁ 139. 
ὃ νιος Βααδ τόο. υἱὸς Βαδαδ ΑΙ4ά. ὁ ἐκκόψας] ὁ ἐγχκοψας ςς. 
Μαδιὰμ) Μαάϊαη Υ εἰ, 11. Γιϑαίμ] Γιϑϑὲμ 22. Γιϑϑαιμ 70, 
1οῦ, τόο, τότ, 248, 4ςο, 22, 2:4. ΑΙά. Γεϑὲμ 147. 2ς6. ΘΟ ειάενι 
ψεῖ. 1,2ϊ. 

Ἔ υἱὸς Σωφὰν ἱπῖετ πποος ΑἸΪοχ. 
τῶν Ἡσαῦ υἱῶν] δᾶθεῖ (δ δξ 138. τῶν υἱων Ησαυ 4:0. Αἰεχ. Θαι- 

Βαλϑαδ]) 

Βαλδας νιος Αμμνὼν τε Χοξαρ 23. -ἰ υἱὸς ᾿Αμνὼν τὰ Χοδαὰρ ἱπίες 
ὕποο8 Αἰεχ, ὁ Σαυχαίων τύραννος) τὰ Αὐχιτε τύραννε 1Π1,. τ 
Αὐχιτα τὰ τυραννε 23. ὁ Δυχέεων τυρᾶννος 70, 252. ὁ Σανυχέων τυ- 
ρᾶννος τόο, 2:ο. δαμελίογεν ἡγγαππις Ν εῖ. 1.41. ὁ Μιναίων) ὁ Μη- 
ναιων 23, 70, τἴο, τότ, 2ς2,) 2όο. ὁ Μινναιὼν τού. ὁ Μινεὼν το. 
βασιλεύς} - Θεμαν υἱιος Ἐλιφας ἡγεμὼν τῆς Ἰδεμαιας" τος ἐρμη- 
γένεται ἐκ τῆς Συριακῆς βιδλε' ἐν μὲν γὴ χατοικὼν Τὴ Αυσιτιδι' ἐπι 
τῶν ὁριων΄ τα Ἐυφρατα" τοροῦπηρχεν δὲ τὸ ονομοι αὐτῇ Ἰωθδαξ' ἦν δὲ ὁ 
τατηρ αὐτὰ Ζαρε, εξ ἀνατολων πλια. 23. -ἐ ελάεηι, πἰᾷ Θαιμὰν 
υἱὸς Ἐλιφαζ, ΑἸεχ. 

Υγ 

ὁ υιος Βραδ 147. 

οἱ δὲ ἐλϑόντες πρὸς αὐτὸν] οἱ δὲ τοροσελϑόοντες αὐτὸν 2 ς6.- 
᾿ Ἐλιφὰφ] Ἐλιφας νιος Σωφαρ 23. 

͵ 

“ιν ἰὰ ἈΝ: 



ϑιεράποντα μου ἰξωλόϑρευσα ὦ ἂν ὑμᾶς. Αἴδδη. 11. 242. 

(οὐπὶ ἑαυτοῖς δ δ ἴῃ ομαγαᾶι. ταϊμοσο) ΑΪςχ.. 

καὶ πορευϑηται 138. 

τού, 2ς4,261:. 

, ΧΙ, 431. 

-«Φεεέρία Νεῖ. 1.Δϊ. 

Ω, Β. 
ΚΕΦ. ΧΙ]. 

μὸ! ἃ ὃχ ἤϑερ, μεγάλα χαὶ ϑαυμαφὰ ἃ ἐχ ἐπιςάμην; .- Αχεσον δὲ μου᾽ “Κύριε, ἷγχ χάγω λαλή- 4.. 
σω" ἐρωτήσω. δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον.. ᾿Αχοὴν μὸν ὠτὸς ἤχϑόν σὲ τὸ πρότερον, γυνὶ δὲ ὁ ὀφϑαλ- ὃ 
μός.με ἑώραχξ σε. Διὸ ἐφαύλισα, ἐμαυτὸν, χαὶ ἐτἄχηγ" ἥγημαι δὲ “βάντον γὴν χαὶ σποδόν. 6. 

Ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν Κύριον πάντα ταὶ ῥήματα ταῦτα τῷ Ἴωδ, εἶπεν ὃ Κύριος Ἔλι- γ. 

φὰζ τῷ Θαιμανίτῃ, ἭΜμαρτες σὺ, χαὶ οἱ δύο φίλοι σου" οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐγώπιον Ἰμὸῦ ἄλησὲς 

ἐδὲν, ὥσπερ ὁ ϑεράπων μου ᾿Ιώδ.. Νῦν δὲ λάξετε ἑπ]ὰ. μόσχους, χαὶ ἑπ]ὰ χριᾶς, χαὶ πτορεύϑητε 8: 

πρὸς τὸν ϑεράποντά μ8- Ἰὼδ, χαὶ ποιήσει, κάρπωσιν ὑπὲρ ὑμῶν. Ἰὼδξ δὲ ὁ ϑεράπων μϑ8 εὔξεται 

περὶ ὑμῶν, ὅτι εἶ μὴ πρόσωπον αὐτῷ λήψομαι" εἰ μὴ γὰρ δ αὐτὸν, ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς" οὐ γὰρ 

ἐλαλήσατε ἀλησϑὲς χατὰ τῇ ϑεράποντός με. Ἰώξ. ᾿Ἐφορεύϑη δὲ ᾿Ελιφὰζ ὁ Θαιμανίτης, χαὶ Βαλ.-- 9. 

δὰδ ὃ Σαυχίτης, χαὶ. Σωφὰρ ὁ Μιναῖος, καὶ ἐποίησαν χαϑὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Κύριορ' χαὶ 

ἔλυσε τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖς διὰ ᾿Ιώδ, Ὁ δὲ Κύριος ηὔξησε τὸν Ἰώξ' εὐξαμένε δὲ αὐτῇ χαὶ περὶ 
τῶν φίλων αὖτϑ, ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν. ἁμαρτίαν ἔδωχε δὲ ὁ Κύριος διπλᾶ, ὅσα ἦν ἔμπροσϑεν. Ἰὼδ 

εἰς διπλασιασμόν.. ἬἭχεσαν δὲ πάντες. οἱ ἀδελφοὶ, αὐτῶ, χαὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτϑ, πάντα τὰ συμ- 

δεδηχότα αὐτῷ, χαὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν, χαὶ «πάντες ὅσοι ἤδεισαν αὐτὸν ἐχ ππρώτου᾽ φαγόντες δὲ 

χαὶ “ἰόντες ταρ᾽ αὐτῷ παρεκάλεσαν αὐτὸν, χαὶ 

Κύριορ' ἔδωχε δὲ αὐτῷ ἕχαςος ἀμνάδα μίαν, καὶ 

βολὴν, συνέχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίρι, ἐμὲ δὲ οἴεται χρύπλειν; Ογπῖ!. 
ΑΙΪεχ. ἴοι. ἦν. Ρ᾿ 14ς,), 637, 933. ἴοπι. νἱ. ΗΠ]. Ῥαίοϊι. ὅς. Ρ. 27 ς- 

(Ἀεπτεπάιϊπῃ ροϊα5 δὲ οἂρ. χχχυ δ. γεγ. 2.) φειδόμένος---κρύπ]ειν} 
φαγεῖν: Ὁεγδὶς Ιε ρμίεὶ εεἰαγε ἢ Μεῖ. 1κὶ. φειδόμενος---ἐτάκην ἴῃ 
τοι. 6.7 α εἴπῃ ἱπιοτηοῖ. Ο[γίοῖ. 1. οἱξ. τίς δὲ ἀναγγελεῖ] τίς 

ψὰρ ὁπάγγίλλει ΟΙεαι. Αἴοχ. 1. οἰ, τίς δὲ ἄναγί. μοι] αναγγελῆ 

δε μοι 43. Αἴεκ. Ψ-" σεέγο πεπείαοὶ ταδὶ Μεῖ. Ἰιδῖ. ἃ ἐκ ἤδειν] ἃ 

ουκ δὴν 118, 4.2. ἃ οὐκ ειδὴν 2 ςό. φ πρίεἰεόσπι Υ εἴ. Ταῖ, με- 
γάλα καὶ ϑαυμαφὰ] μαῦεῖ μεγάλα καὶ (Ὁ “« ΑΙεχ. ἃ ἐκ ἐπις.] 
φὰαδ ποῦ ποθεγαπι. Νεῖ, 1αἴ. ἐκιγάμην) ἡπισαμην 1], 70, τού, τς 7, 
ἽΝ 2ζο0, 242, 253, 2ςς. ΑΙεχ. ΟἸεπι. ΑΙεχ. 1]. εἷς, 
ΕΝ. δέ μου] δὴ μου α3.κ Κύρι.] κα 23. ἵνα] καὶ ινα 23. 

ἐρωτήσω δες. αὰ Άπ. οοπ).}] α Εἰμεδ. Τεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 11. ὁ΄ ἘΠ δέ 
σε] ἐβωτ. δὴ σὲ 33. αϑεας 3. ἐπισγτοραὖο ἴε Ν ει. Τ1,λῖ. σὺ δ με] 
συ δὲ μοι 70, τιον, 137.139. σὺ ϑέ με δίϑαξον]) σὺ δέ μοι ὠποκρί- 
ϑητι (Ιγίοίε. ν. 4ς1. | Σν 

Ν. ᾿Ακοὴν μὲν] ἀκοη μὲν ςς, τού, 240, 4:3. Αἰεχ. ᾿Ακοὴν μὲν 
ὠτὸς} ὡς μὲν τος αχοῆς 111,23. Ομιγίο. ἴ. 2)ς. (ΟΥ, νῇ. 288.) 

ὠτὸς} ὠτίου 2:1) τ9.- ὠτὸς ἀκοῆς (ουπὴ ὠχοῆς ἱπίεν ὑποο8) Αἴοχ. 
φωνῆς Ἐυΐεῦ.]. οἷ, ἧἥκεόν σα] ἡκξον σὲ (τότ. πιᾶγρ.) ΟΒιγίοίς. ἢ. οἷς. 
φυνὶ δὲ} γυν δὲ ςς, τού, ττο, 137. 138, 130, 16ο, τό:, 248, 2ζο, 2:1 
4.2, 254) 255), 2.6, 4ς8. (ομρί. ΑἸά. Εὐήεῦ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 247. 

οἱ ὀφϑαλμοί με ΟἸιγίοῦ. ν. 
ἑωράκασί σε ΟὨτγίοΙ, 1. εἷξ. 

αδὲ)ο. ὃ ὀφϑαλμός μου) α ὁ 148. 
4ςτ.. ἑώρακέ σε] εορᾶκεν σε 23, 252. 
υἱάει τε. Ν εῖ. 1.δϊ. ᾿ 

ΨΙ. Διὸ] ἐγὼ δὲ ΟἸεπι, ΑΙεχ. 1. οἷ. ἐφαύλισα ἐμαυτὸν] ἀεξρεκὶ 
»εἰρίεν Τὶ εἴ. ἴαι. καὶ ἰτάκιν) α Οἴει. ΑΙεχ. 1. εἶς. ἐΖ ἀῤβαῤεὶ 
ψ ει. 12. ἥγημαι δὲ] ἡγησάμενος (Ἰεῃ), Αἴοχ. Ι. οἴ, ἥγημαι 
δὲ ἐμαντὸν] ἐ Σ υβανὶ ψεῖ1Δι. γῆν] ργαπιῖτ. εἶναι ΟἸεχ. ΑΙεκ. 
1. ́ οἵ. 

ΨΙΙ. μετὰ τὸ --τῷ Ἰὼδ] μετὰ τὸν ον Κυριον λαλῆσαι Ιωρ τὰ ρημαῖα 
ταυτα ςς. τὰ ῥήματα ταῦτα α ταυτὰ 70. διαδεῖ ταῦτα ἴῃ ομδγ. 

᾿πἥποῖε ΑἸεχ. εἶπεν ὃ Κύριος] εἶπεν ὁ Θεος 70. ᾿λιφὰς]. Ελι- 
φαϑ' (ἔς ἰηΐτα) τόο. τῳ ᾧ Θαιμανίτῃ] τω Θεμανιτη 70. οὐ γὰ 

ἐλαλήσατε--ὀπώλεσα ἂν ὑμᾶς ἷπ ζογι. [4.1 καὶ εἰ μὴ ̓ διὰ Ἰὼδ τὸν 
ἐνώπιόν με] 

ἐναντίον μου 23. ὥσπερ ὃ ϑεράπων] ὡς ὃ ὁ ϑεραπὼν 70, 2:1. 
Ψ]Π1. . Νῦν δὲ λάδετε] καὶ νυν λαξετε 23. καὶ γὺν λάξετε ἑαυτοῖς 

καὶ ποορεύϑητε] 
πρὸς τὸν ϑεράποντα] ρος τὸν ταιδα 23. 

ος ΑΙοχ. καὶ ὁ ποιήσαι] καὶ ποιήσεις ΑΙεχ. κάρπωσιν καρπωσεις ΤΙ. 
᾿καρπωσις 23. κάρπωμα Αἰεχ. ἀοβίας Κεῖ. 1.21. ὑπὲρ ὑμῶν] περι 

ὑμῶν 70, 137, 138, 139, 147, 16ο, τότ, 248, 240, 252, 2ς3,) 2: ς, 
4.6, 2ς8, 259, 26ο., Οοπιρί.. ὑπὲρ ὑμων---εὔξεται] α εὐπὶ ἱπίεττηεά. 

᾿Ιὼδ δὲ περὶ ὑμῶν} αὶ ουπὶ ἰητεγποά. 248. Οοπιρὶ. 
καὶ τυ ο ἠξιϊαὶ ποερὶ ὁμῶν καὶ ἀφεϑήσεται ὑμῖν ἡ ἁμαρτία Ομ. 

εὔδεται] εὐξαται (ἅς πιεη.) γο. εὐξετε 1.48, περὶ ὑμῶν] 
υπερυμὼν 70,252. ὅτι εἰ ι μὴ ---λήψομαι) φμῖα πὐ ),αεῖσι ἐγκς πιὶδὲ ἐρεῖ 

λήψομαι] λημψομαι 23: εἰ μὴ γὰρ] καὶ εἰ μὴ 23. 

ὅσα ἣν δος. 7 μαδεῖ ἴδ κκς 248. 

70, 137. 138, 139) 147, 157, 160, 249, 2.50, 251) 2.2, 253 254) 26, 

Ὁ δὲ Κύ-. 

ἀδη κα γὰρ ς:. εἰ μη ἡ γὼρ---ὐμᾶς] εἰ πἰβ ῥγορίεν' ξκισι, ρενδὲ ἀίεπι 
ὁ Με ῖ. 1,Αἱ. οὐ γὰρ ἐλαλήσατε] - προς με 240. (Αἴεχ. (Ὁ κζς 

ἴῃ ἀν νο τὐϊηοσς.) οληϑὲς] - ἐδὲν :ς). ἀληϑὲς ἄς. δὰ ἔπ. 

οοα1.}] κατα τὰ ϑεράποντος με Ιωξ ἀληϑὲες 11. ὥς, εἴ εδὲν αληϑες, 
23. ἢς, πἴῇ ἐδὲν ἀγαϑόν, ΑΙεχ. 

ΙΧ. ᾿Ἐπορεύϑη δὲ] ἐπορευϑησαν δὲ 43. Αἰεχ. ὃ Θαιμανίτης : 
Θεμανιτῆς 70. καὶ Βαλδαδ] καὶ Βαλδὰς 23. ὃ Σαυχίτης] ὃ 
Αυχιτῆς 23) 70. καὶ ὶ Σωφὰρ] καὶ Σοφαρ τς). ΑἸά, ὃ Μιναῖος] 

ὁ Μηναιος 70, 139, 147» τότ, 2525 26ο. Οὐωρί. ΑΙά. καὶ ἐποί- 
σαν -Ἐ ἑαυτοῖς 43. (ΑἸεκ. οἰπὶ ἑαυτοῖς ἰηΐεῦ ᾿πο09.}Σ συνέταξεν 
αὐτοῖς} συνεταζεν αντω 147. συνεταξεν ἑαυτοῖς τόι, 248. προσ- 
εταξεν αυτοις 157, 233. ὁ Κύριος] ὁ ςς, ττο, 2ς8. καὶ ἔλυ- 
σεν. ἅμαρτ. αὐτοῖς] εἰ ; βίο! 2εεεαίπμηρ ἐγ Νεῖ. 1ιδῖ. τὴν ὥμαρ- 

τίαν}] α τὴν 3ςς. αὐτοῖς 2.] αὐτων 23. Αἴεκ. αὐτῆς τού. κα 2ξ1. 
διὼ ̓ Ἰω6] ὁ Ιωδ 5. 

Χ. Ὁ δὲ Κύριος ηὔξησε τὸν Ἰώ] , 147. Σθονεΐπε σέτο συκσὶᾷ 

εοπνεγ(αέδοπσηε 7οὁ ἢ Νεῖ. 1.21. καὶ Ὴ] α καὶ ΑΙοεχ. τῶν φί- 

λων αὐτῷ] λ αυτα Φ 5: τῶν τρίων Φιλων αὐτῇ 2.4. ἀφῆκεν αὐτοῖς] 

ΡΓαεπηῖτε. καὶ ΑΙ4. “ ἔϑωκε δὲ] τροσεϑηκεν δὲ 1,423. ἔδωκε δὲ ὅτε. 
84 ἤη. οοπ|.} Κοεερὶε ογπιπία αἰμρία φμα αναΐεγα!. Οὐρει. ἰϊ, 84. Εἰ 
“Ἔεῖϊ! οπαίπως ἀμριϊεία οσππία, φια ἀαδμεναὶ ργίως )οὁ. Νεῖ. 1Δι. ὃ 

Κύριος] α ὁ δ ς. διπλα] ρεφπιῖι. τὰ ΠῚ. διπλᾶ--Ἰὡ6] τω Ἰωδ 

τα διπλα ὧν εἶχεν ἐμπροσϑὲν 23. ἤς, ἰῇ τᾶντα διπλᾶ, ΑἸεχ. 
ὅσα ἦν ἔμπροσϑεν}] αὶ ἐμπροσϑεν ξξ. 

Ἰὼ] ρῥγαπηει. τω 70, 157, 254. εἰς διπλασιασμόν] μαδεῖ ἱπὰτ 
ηοο5 Αἴεχ. 

ΧΙ. πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτὰ 7 ταντες 249. 
αὐτῷ] α αἱ 253. δἰ βγογες Ν εῖ. 1,δῖ. 
(ουπι δὲ ἰπίεγ ὑποοβ) Αἰεχ. ἤδεισαν αὐτὸν] εἰδησαν αὐτὸν «ςΌ. 
ἐκ πρώτου] ῶρο τατε 111,93. ἐκ Ὡρόσωπου ςξς.. 
παρεχάλ. αὐτὸν] εἰ εμρπε δι ίγεπι, οἰ εορμσα ὑζειι αρμα ἐπρε ραπερε ἐπ 
ἐἴονμο 67) εοηοἰαι!ἑ ψωπὶ ἐμ, Ψεῖ, 1,2ϊ. φάγοντες δὲ] αὶ δὲ ἃς. 
δὲ καὶ πιόντες] καὶ δὲ καὶ τοιόντες ΑΙά. ταρ᾽ αὐτῷ] -ἰ- ἀριζον εν τῳ 

οἰκω αὐΐξ 249. διαθεῖ τσαρ᾽ ἴῃ οἰιαγαέξ. πιΐποσε Αἰεχ. ταρεκάλεσαν 
αὐτὸν] παρεκάλεσαν αὐτω 1.4.7. καὶ ἐθαύμασαν] 7γο. ἐπὶ τᾶ- 

καὶ αἱ ἀδελφαὶ 
καὶ παντεςἿ καὶ τ άντες δὲ 

᾿ σιν] τοῖς κακοῖς 23, (248. ἔυρτὰ [1π.) 249. “«Ἐ κακοῖς (Ὁ Χ ἴα 
οἰαγαΐς. πλίποσε Αἶοχ. ἐπὶ τοᾶσιν---ὖ Κύριος} ἐπ οπιπίδηες νιαῖϊ; φιαδ 

ἑπάμχεγαὶ Ἰορμίμες (ΩΡ σωπι: Δεῖ. 1. ἐπ᾿ αὐτῷ] Ν ἐπ 11, 555 

2:8, 2:9, 26ο, 261. ΑΙεχ. αὐτοῖς 22. ὃἣ Κύριος] α ὃ ςς, ττὸ. 
ἔϑωκε δὲ] καὶ ἐδωκαν 23. ΑΙεχ. καὶ ἐδωχε τότ, 2 ς4. Οοπιρὶ. εδωχαν 
δὲ ς1. ἀμνάδα μίαν] ἀρπανι «παρ εἴ. Γαι. καὶ τετράδραχ-. 

μον} και τετραδραγμον 147, 255, α,6. καὶ τετράδραχμον ἄς. ὦ 

βη. οοπι.] δ υἱζ ἱπαμγέρε συγέαρε παρε. Ν εῖ. [,Δῖ. χρυσὰ καὶ ὡσή- 

μ8} χρυσῶν ἀσήμον 53) 68, 70, τού, 137, 139, 147) 1579 τόο, τότ," 

248, 2.0, 2.1) 252, 253» 2 54. 4 ς8, 46ο. (οῃρί. ΑἸά. ΑἸεχ. χρυσε 

ἀσῆμον 128. χρυσεν ἀσημον ἕν 249ς. χρυσε ἀσήμον 2ξξ. χρυσῶν 

ἄσηξον (ἢς) 2:6. , και 426:. 
ΧΙ]. εὐλόγησε) πυλογῆσε 70, 1ξς7,) τόο, τότ, 2ζ0, 2ςς, 248. 

φάγοντες δὲ--- 

΄ ΙΝ ἰων - 2. Κ 5 ὃ “Ὁ ς 

ἐναύμασαν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτῷ ὃ 

τετράδραχμον χρυσᾶ χαὶ ἀσήμου. 

-ς, ᾿ 



Ξ΄ 

κεφ. ΧΕΗ. 
οιος εὐλόγησε τὰ ἔσχατα Ἰὼδ, ἢ ἣ τὰ ἔμπροσϑεν" ἣν δὲ τὰ χτήνη αὐτῷ, πρόξᾶτα μύρια. τετρα-- 

13-. χισχίλια, χάμηλοι ἐξακισχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι ϑήλειαι γομάδες χίλιαι. Γεννώνται δὲ 

14. 

1ς. 

16. 

17. 

αὐτῷ υἱοὶ ἐπ]ὰ, χαὶ ϑυγατέρες τρεῖς. Καὶ ἐχάλεσε τὴν μὲν πρώτην, Ἡμέρανγ' τὴν δὲ δευτέ- 

ραν, Κασίαν' τὴν δὲ τρίτην, ᾿Αμαλϑαίας χέρας. Καὶ ὃχ εὑρέϑησαν χατὰ τὰς ϑυγατέρας Ιὼδ, 

βελτίες αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ᾽ ϑρανῦν' ἔδωχε δὲ αὐταῖς ὁ πατὴρ χληρονομίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς. 
ἝἜῶΏ.-.Ἅ 

σε δὲ ᾿Ιὼδ Μετᾶ τὴν πληγὴν ἔτη ἐχατὸν τδουμηκόντα τὰ δὲ πάγτα ἔτη ἔζησε, διαχόσια τεσσαρά- 

χοντα" χαὶ εἶδεν ᾿Ιὼδ τὰς υἱὸς αὐτῇ χαὶ τὰς υἱδς τῶν. υἱῶν αὐτᾶ, τετάρτην γεγεᾶν. Καὶ ἐτε.-. 

. λεύτησεν Ἴωδ πρεσξύτερος, χαὶ αλήρης ἡμερῶν" γέγραπ]αι δὲ, αὐτὸν πτάλιν ἀγαςήσεσϑαι μεθ᾽ 

"ἐχλῇτα - 

ὙΠ ς 

ι τμλ 

" 

5 

-υϑέας αἱ Οοάϊοες ϑεγρὶϊ. 

ὧν ὁ Κύριος ἀγίςησιν. Οὗτος ἑρμηνεύεται ἐχ τῆς Συριαχῆς βίδλου, ἐν μὲν γῆ χατοιχῶν τῇ Αὐ- 

σίτιδι, ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς ᾿Ιδεμαίας χαὶ ᾿Αραδίας' προῦπηρχε δὲ αὐτῷ ονομα ᾿Ιωδάδ" λαξὼν δὲ 

γυναῖκα ᾿Αράδισσαν, γεννᾷ υἱὸν, ᾧ ὄνομα ᾿Εννών' ἦν δὲ αὐτὸς “πατρὸς μὲν Ζαρὲ ἐκ τῶν Ἡσαῦ 
υἱῶν υἱὸς, μητρὸς δὲ Βοσύῤῥας, ὥςε εἶναι αὐτὸν “σέμπ]ον ἀπὸ ᾿Αδραάμ' χαὶ ὅτοι οἱ βασιλεῖς οἱ 

βασιλεύσαντες ἐν ᾿Εδῶμ, ἧς χαὶ αὐτὸς ἦρξε χώρας" πρῶτος Βαλᾶχ ὃ τῷ Βεώρ, χαὶ ὄνομα τῇ πό- 

λει αὐτῇ Δενναδά" μετὰ δὲ Βαλᾶχ, ᾿Ιωδὰδ ὁ χαλόμενος ᾿Ιώδ' μετὰ δὲ τᾶτον, ᾿Ασὼμ ὁ ὑπάρχων 

ἡγεμὼν ἐχ τῆς Θαιμανίτιδος χώρας" μετὰ δὲ τατον, ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαρὰδ, ὁ ἐχχόψας Μαδιὰμ ἐν τῷ 
πεδίῳ Μωᾶξ, χαὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτξ Γεϑαίμ' οἱ δὲ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν φίλοι, ᾿Ελιφὰζ τῶν 
Ἡσαῦ υἱῶν, Θαιμανὼν βασιλεὺς, Βαλδαδ ὁ Σαυχαίων τύραννος, Σωφὰρ ὁ Μιναίων βασιλεύς. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἴεχ.: πυξησε 234. τὰ ἴσχατα--ἴμπροσϑεν) τον 
ἴωδ τα ἐσχαται μαλλον. ἣ τὰ ἐμπροσϑὲεν23. τὰ ἔσχατα Ἰω6] τῷ 
Ἰωδ (πιᾶγρ. τ ν Ἰὼ6) τὰ ἔσχατα Αἰεχ. ᾿Ἰ1ὼ6] ργαπηϊττ, τα 70, τδό, 

22,290. ἢ τὰ ἔμπροσϑυ] ΡΓΘπ τ. μάλλον 2 54. ΑἸεκ. "παγὶς 
φνάπι 2τίογα. Ν΄ εῖ. 1,31. μύρια τετρακισχίλια) μύρια καὶ τετρακισ- 

χίλια 9 Οὐάϊοες δεγς κάμηλοι--βοῶν χίλια) ζευγὴ βοων χιλια 

καὶ κάμηλοι ἑξακισχίλια (ῇ.) 24ς. κάμηλοι ἑξακιδχίλιαι!}) ργα- 
πὐϊττ, καὶ ς 5. ατ1ὸ. ζεύγη βοῶν ὅτε. ἔπ. ςοπη. δᾳ. ] λ2ξ:. φεύ- 
γὴ βοῶν χίλια] αὶ τό. ζέευγει βοὼων χιλια 1238. ὄνοι ϑήλειῶι νο- 
μαάϑδες] ονοι. χίλιαι νομαδὲς 147. αβπα ραϊζκαῖες Υ εἰ. 1.δῖ. 

ΧΙΨΝ. τὴν μὲν τορώτην} α μὲν τς. Ἡμέραν] δίεπε Ψεῖ. Τλϊ. 

Κασίαν] Κασσιαν 23, 248. Αἰεχ. Οααν Νεῖ.1.Δ. ᾿Αμαλϑαίας] 
Αμαλϑέείας 1, τοῦ, 128, 2ς1, 2ς3,), 2.0. ΑΙεχ. Αμαλϑεας (7ο. 
ΤΟΥ. Αμαλϑειατ) τόο. ἴτε Οοὐϊοεβ δεν. Αμαλϑίιας 1ς). ᾿Αμα- 

᾿Αμαλϑ. κέρας] Οὕγπε Δπιαίϊδεις ει. Ἰμι. 
ΧΡ. Καὶ ἐχ εὐρέϑησαν»] καὶ εχ, ηυρεέϑησαν ἃςς, 4:8. κατὰ 

τὰς ϑυγ. ἸΩὼ6) κατὰ τᾶς Ιωξ ϑυγατερας και τες ὑμεῖς αυται 23. ῆς, 

οὐπὶ καὶ τὰς υἱὰς αὐτὰ ἰηῖετ ὑποοθ, Αἷεχ. κατὰ τος ϑυγατέρας 
᾿Ιὼξ---ὐπ᾿ ἐρανόν] νεκλίενει α Ἀ]αδως δοὁ (μὸ εαἷο: Μεῖ. 14. Ἰωδ] 

Ἔ καὶ τὰς υἱες αὐτῷ 4.4. ἐν τῇ ὑπ᾽ ὡρανόν) ὑπὸ τὴν ὑπ᾽ ἐρανόν 
Αἴεχ. ὑπ᾽ ἐρανόν] υπο τὸν ερανον 2,4. ἔϑωκε δὲ ---σατὴρ] ἐδωκε 
δὲ Ιωξ ταῖς ϑυγατρασιν αὐτὰ 1Π|,43. αὐταῖς ὁ πατὴρ] αντας ὃ 
πατὴρ 118. ἐν τοῖς ἀδελφοῖς] - αὐτὰ 111. -Ἐ αὐτῶν 23. ΑἸεχ. 

ΧΥῚ. μετὰ τὴν τληγὴν] μετὰ τὰς τυληγὼς ς Οοάϊςες ϑ8εγρὶϊ, 
ἑἱκατὸν---ἔζησε 251] α οὐπι ἱπιεγπχοά. τού. ἱοδομήκοντα τεσσαρά- 
κοντὰ Οοπιρὶ. Αἰεχ. φκαώγσρίμια Ὗεῖ. 121. τὰ δὲ ταντα -τεσ- 
σαραίκοντα α ουπ ἱπίεστηθά. (οπιρὶ. μιαθεῖ ΩΡ “ ΑΙεχ. τὰ 
δὶ πάντα ἔτη ἔζησε] τα δὲ ἐτὴ αντε παντα ἃ ἐζησε 138. εἰ οπερεν 
σημὶ υἱμα εἶκε ἤει Ν εῖ. 141. ἔτη ἔζησε] ζη ἐτὴ 111; 22. ττ. 68, 
τόι, 2.2. ΑΙά. ετὴ ἃ εζησε τιο, 137, 129, 147, 250, 2ξς, 2.8, 
2.0. α τη 248. ἃ εἐζησε 2:6. ἃ ἔδη ἔτη ΑἸεκ. διακόσια τισ- 
σαράχοντα) -ἰ οχτω 23, ςς» 70, 1οὅ, 17» τόο, τό:, 248, 249, 252, 
Δόο, “6:. Αἰά. ΑΙεχ. τὴ διακοσια τεσσαράκοντα ὀκτὼ 110, 137» 
138, 139, 147, 2.0, 251) 28 ς, 2.6, 2.8. διακοσια εδδομηχκοντα οχ- 
τῷ 21. ἀἰκούμιὶ φααάταρίαια οὔο Ψεῖ. 1,21. καὶ εἶδεν] καὶ δὲν 137, 

8. ζο. ΑΙεχ. καὶ εἶδιν ὅς. δὰ ἤη. οοπ).} δεῖ ὩὉ ᾿ς ΑΙεχ. α Ψεῖ. 
1.21. καὶ εἶδεν υἱὰς ἕως τετάρτης γνεᾶς Ααᾶς. ἱπ (δῖ. Νίς. ἴοῃι. ἷ 
Ρ. 773- τὲς υἱὲς αὐτξ}] κα 2.0. καὶ τὰς} κα καὶ 250. 
υἱὲς τῶν νἱῶν αὐτῷ} 55: τῶν υἱῶν αὐτῷ Κα 110. 

ΧΥΠ1. Καὶ ἐτελεύτησεν ὼ6] Σ μετα «τὴν ὡληγὴν τού, 26:1. 
πρεσβύτερος] ““- ὧν ςς. καὶ τλήρης ἡμερῶν] καὶ ἐμπεπλησμενος 
248. πιλγρ. ΕἸπὶ5 Πα ἰπ ἘΔ. (οπιρὶ. ρέεπα: δίεγμνι, ΜΝ εῖ. 1Δῖ. γέ- 
γραπῖαι δίς. δὰ Βη. [011] Βαρεῖ (Ὁ “ξ Αἰεχ. γεγρ. δὲ] Βαθεῖ δὲ 
ἴΏ ομδγ. τότε Αἰσχ αὐτὸν πάλιν] α σψαλιν ςς. (οὐδὲ... Αροῖ. 
1.18. ν, ὦ8Ρ. 7. αὐτὸν τάλιν ἀνας.} σάλιν νας. αὐτὸν ΑΙοχ. γέ- 

,μυννεδίμνανι σεν Ν εἴ. 1Δι. ὁ Κύριος ἀνίςησιν] ανιγησιν ὁ Κυριος 23. 
νοι. 11]. 

καὶ τὲς 

να μὲν 2456. ΜΖϊα: φμίάδεηι Ζαγα Ν᾽ εἰ. 1.Δϊ. 

ἀνίςησιν] μεμαδμ. Ψεῖ. 14. Οὗτος ἑρμηνεύεται Ης 

ἐν μὲν γη---Αὐσίτιδι] κατῴκει ἐν τῇ γὴ Αὐσίτιϑε 
᾿ ἐπὶ τοῖς δρίοις} ἐπι τῶν οριῶν 4.2. τῆς 1δὰ- 

μαίας] της ἴσδαιας τό. ᾿Αραδίας] Αρραδιας τοό. αὐτῷ ὄνο- 
μα} ονομῶα τω Ἰωδ 70. ᾿Ιωδας] Ιωδ ςς. 

ΑΙά. λαδὼν δὲ]. εἰ σεεορὶ! Ν εῖ. 1,Δϊ. 

γυναῖκα Αρραδισαν τοό. γεννᾷ υἱὸν} ζεπείίφαε μα νεῖ. 1,Αϊ. 
ᾧ ὄνομα} α ᾧ 70. ᾧ ὅ ονῦμα Ἐννών] ᾧ ὄνομα ἥν ᾿Εγών 8 (οἀΐςες 

ϑεγρίϊ. ἥν ϑὲ αὐτὸς] ἦν δὲ υτος φ1) 8.9. πατρὸς. μὲν Ζαρὲ) 
Ζαρὰ] Ζαριν 43. ΑΙεχ. 

Ζαρα 70, τού, 1579 τότ, 248, 2:1, 259. ἔκ τῶν] α ἐκ ς 6) 70, 
τού, 137, 138, 139, 147), 1579 160, ἰότ, 248, 40) 2ςἴ) 2ζ2) 253) 

4ς4,.2ς 5, 256, 4 8, 26ο, 6ι. ΑἸά. ἐκ τῶν Ἡσαῦ υἱῶν] τε Ἦσαν 
νιωνας6. τῶν υἱῶν Ἡσαῦ ΑἸεχ. . μητρὸς δὲ] α δὲ7ο. Βοσόῤῥας] 
Βοσυρας 7ο. Βοσσοροις 137, 138, 110, 1479 161, 248, 240, 293), 295» 

“6ο. ΑἸά. Αἰεχ. Βοσορας 251,22. Βοίγανε Ψεῖ. 1821. καὶ ὅτοι 

οἱ βασιλεῖς} - ταντες 23. τορῶτος Βαλᾶχ] τσρωτος Βαλαακ (ας 
Ῥοίτεα) 45. Ὥρωτος μὲν Βαλακ 24. ῥγία: Βαίσας Νεῖ. 1Δῖ., ὁ 

τὸ Βεὼρ] ὁ τε Σεμφωρ Π]. ὁ τα Σεπφορ (οοιτ. ἴαρτα 1ἴπ. Σεπφωρ) 
43. δίδει: Βοον Ν εῖ. 1,λϊ. Δωναξα] Δεναξα γο. Βενναξα : 10, 137» 

130, 147, 251) 2.95 26ο.. μετῶ δὲ Βαλὰκ) α δὲ 7γο. μετὰ δὲ τῆς 
Βαλὰκ ΑΙά. Ἰωδὰθ)] Ιωαδ 14). μετὰ δὲ τῦτον 19} ᾳ δὲ 70. 
᾿Ασὼμ] Ασων 137», 139) 26ο. Ασομ 2ζ0, 251, 252, 258. ᾿Ασσὼμ 
Αἰεκ. ὕαβια Νεῖ. 1.1. ᾿Ασὼμ---μετὰ δὲ τῶᾶτον 43} α οὐπὶ ἰηΐοτ- 
το. 253» 2.4. ἐκ τῆς Θαιμανίτιδος] ἐκ της Θαιμανειτιδὸς 11. εκ 
τῆς Αὐυσιτιδος 70. καὶ τῆς 130) 147. 26ο. ἐκ τῆς Θαιμαν. χώρας] 

ἐς Τλενιαποτμηι γορίοπε Νεῖ, 1ΔιΞ. μετὰ δὲ τῶτον 2} μετα δὲ τατων 

5:6. ρο ἀμες Νεῖ. 12ϊ. ᾿ΑϑαδῚ] Αραδ 253. υἱὸς Βαραδ) υιος 

Βαραδαδ ςς. νιος Βαραδὴς 70. Ῥγξεπηῖ. ὁ 120. 
ὃ νιος Βααδ τόο. υἱὸς Βαδαδ ΑΙά. ὁ ἐκκόψας] ὁ ἐγκοψας ςς. 
Μαδιὰμ] Μαάϊαπ Νεῖ. 1. Γιϑαίμ) Γεϑϑὲμ 22. Γεϑϑαιμ 70, 
1οὔ, τόο, ιόι, 248, 20, 252, 254. ΑΙά. Γιϑὲμ 147, 2ς6. Οείλεονι 
γε ει. 1Δϊ. 

ΑΪεχ. 

ἐμιεγργείαίυγ Ἰοϊὰ. 

4 Οοὐϊοεβ ϑεγρὶ!. 

«Ἑ υἱὸς Σωφὰν ἱπίετ ὕὑποοβ ΑἸοχ. 

τῶν Ἡσαῦ υἱῶν] πᾶδεῖ (δ τς 128. των υἱων σαν 4ςο. Αἶεχ. Θαι- 
μανῶν βασιλεὺς} βασιλεὺς Θεμνανῶν τ2 (ὐοάϊςε5 δε». Βαλδαδ) 
Βαλδας νιος Αμμνὼν τε Χοθαρ 43. -᾿ υἱὸς ᾿Αμνὼν τῷ Χοδὰρ ἱπίες 
ὕποοβ ΑΙεχ. ὁ Σαυχαίων τύραννος) τε Αὐχιτε τυραννῃ 111." τὰ 
Αὐχιτα τε τυραννα 23. ὁ Ἄνχεων τυρᾶννος 70, 2.4. ὁ Σαυχέων τυ- 
ρᾶννος τόο, 2ζ0. ϑακελίογανε γγσηπμς Ν᾽ εἴ. 1 δῖ. ὁ Μιναίων) ὁ Μη- 

γαϊων 43, 70) τῖο, τότ, 2ς2,) 26ο. ὁ Μινναίων τοό. ὁ Μινεων το. 
βασιλεύς} - Θεμαν υιος Ἐλιφας ἡγίμὼν τὴς Ἰδαμιαιας" τος ἐρμη- 
νέυεται ἐκ τῆς Συριακῆς βιδλε' ἐν μὲν γὴ χατοιχὼν ΤῊ Αὐυσιτιδι' ἐπι 
τῶν ὁριων΄ τα Ἐυφρατε" Ὡροῦπηρχεν δὲ το ὀνομαι αὐτῇ Ἰωξαδ' ἦν δὲ ὁ 
πατὴρ αὐτὰ Ζαρεϑ, εξ ἀνατολῶν πλια. 23. -ἐ ἐλάσπι, ἰῇ Θαιμὰν 
υἱὸς ᾽᾿Ελιφαζ, ΑἸεχ. 

Υγ 

Ἰωδαλ τότ, 248, 26:1- 
γυναῖκα ᾿ΑράδισσανἾ 

ὃ υἱος Βραδ 147. 

οἱ δὲ ἐλϑόντες πρὸς αὐτὸν] οἱ δὲ προσελϑόντες αὐτὸν 4ς6.- 
᾿ Ἐλιφαφ] Ἐλιφας νιος Σωφαρ 23. 

“2 ΠΥ 



ἈΡΡΕΝΔΠΙΧ 

ΠΟΌΝΤΙΝΕΤ, υὐ 4111, Απιαυογιτα [πίογργοΐυτη, Ααυ1]85, δυγαπιδοῦιὶ .ὅζο. ΕΤαρηηθηΐα, εχ Οὐάϊοιμε 
τ ΔΓΡΊΠδι.5 ἐχοεῖρία ; δαά͵εϑι!5 δἴδτη, 48 ᾿ϑ᾽άδγα σοπίριοιαηξαγ, δ 0115. ΕΣ διαρὶ τη νογο Ὠάγιπὶ 
το Ιχυϊάτιπλ να, συᾶτ ΛΠ οὈτα]εγαηΐ Οοάϊοες ἔδγα ἀποάδοϊτα Νοῖβ εἰ 1, οηϊδιις Μαγρίπα!διυβ 1π- 
ἢγυξε!, εα {ε]|ρεγε 4025 νεὶ δάμυς ἔμηξ ἱπεάϊτα, νε] ἀΐρπα αυδ ἄδπυο εἀδηΐυγ, ποῃ π1 81] ργογπιβ εγαΐῖ ἢς- 
ΒΟΙΙ; πες τὴς ἴῃ ὍΔ: πιαΐεγια ν6] πι}}14Δ ργϑῖθγηγῆς, να] ὉΠΠΙΟΓὰ [δρεγ ἀείογιρπῆς ροπάεγςε δυάςο. 
Οὐάϊτοα8 ἴῃ Αρρεπάϊος οἷα π]646τὰ, συῖϊδυ5 ἴῃ Ἰρίο Ἴδτγο, πυπλεγὶ5 ἀεπρηδηζαΓ, 

: ΟἋΡ, 1. τ. ᾧ ὄνομα Ἰὼδ] Θ. Ιωδ ονομα αὐτῷ 161, 248. 3. ὑπηρεσίᾳ] 800]. καταδελια φικεται 25 5. εὖ- 
γενὴς} 8.0]. οἷα τῶν ἀπὸ Αὐρααμ τῶν αἰ ἡλίου αγατολων 256. 6. καὶ ἐγέν. ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη] δ. 0]. ἀντι τι, μια 
τῶν ἡμέρων 255. 8. περιελϑῶὼν) Θ. ἀντικθμένος 248. 1. καὶ ἔλϑοντες δζς.] Α. ἐπεσε Σαδα. ὁ δὲ Ἑξραμος οἱ Σα- 
δαΐται εχοι ἀντι ΤΕ, οἷ ΣΣωρακῆνοι 255. ἢς ἔογε, ἤης ποπλΐίηε ῥγβῆχο, 252. 16. ἐτὶ τότα λωλᾶντος δζς.] Α. ετι 
τῶτο ἐλώλει καὶ ἅτος ἤλϑε. ϑοἢοἹ. τουτὸ τρος τὸ ἀνενδστον τὰ ἀϑλητα 255. 17. Οἱ ἱππεῖς---κεφαλὰς τρέϊς] Χαλδάέοι 

ἐϑηκαν τρεις ἀρχάς, ἀντι τῇ τὔγματα τριῶ ΤΩΆΓΡ. 25 2. 8.80!. το, κοφαλας τρεῖς ἀντι του, εἰς ἀρχας ἕρεις δεταζαν 

ἑαυτδ. οἱ ψελεμίοι ητοι ταγμῶώτα τριῶ 161. 421. ἐκ κοιλίως μητρός μ.5] ϑ080]. ὡς τῆς γῆς μητρος ἔσης 255. ὡς τῷ 

Κυρίῳ ἐδιξεν ὅτς.7 Ηκς νἱἀεπίαν τειηδηῇῆς εχ νεϊυϊπίοτε  εγῆοης ; ἔπητ δὔδτι ἴῃ ΨΝυϊραῖα. Ὗ. ΝΟΒΙ. ἴῃ 
Ιος. εἴη τὸ ὄνομω ὅζο.} θοῇ]. οὐ κειται ἐν τω Ἑδραίκω 255. [Ογίδη ρδγ Ἐγγογεπὶ ΡγῸ τερικοπὴ {π4{1πΔῈ ργξοα- 
ἀδηῖς. 422. ἐν τὥτοις] τὰτο ὅ κειταὴ εν τ Ἑδραικω" «λλ᾽ ὅδὲ ὁσὼ ὠδελιςαι δὲ πάρα τοῖς ἀλλοῖς ἐρμηνευταις' υχὸ 
δὲ τῶν δ. ρος σαφηνειαν ετεϑη. ΤΩΔΤΡ. 161. δὲν ἥμαρτεν ᾿Ιὼδ ὅο.] 800]. τοῖς χείλεσι ηδὲ εν τοῖς χείλεσιν αὐτῶ" 
δηφρᾳναν Σαταν ρος τον Θεὸν. 256. 

ΟΑΡ. 11. ς. εὐλογήσει] 908]. τὸ εὐλόγει, ἀντὶ τῷ υξρισει" ὁ γὰν Ἑδραιος σαῴως βλασφημήσει ἐχμ 161. 6. τὴν 

ἤν ὅχο. Θ. τῆς ψυχῆς αὐτὸ ὅχ Μη) ἵνα εξ ἐπιγονης ἀντεισαγαγω αὐτῶ τῷ ὡπολομενα 258. 77. τυονηρῷ 

Θ0Π0]. τονήρῳ τυαροξυτονως, ἱνα σημαινὴ τὸ ἐπαχϑες καὶ βαρυ. 161. 0. χρόνου δὲ πολλῆς----τελεύτα] ϑο[ο]. τα σε- 

σημειωμενώ ταυτῷ (ββπαία αυΐδηι (ἀηἴ ἴῃ τλᾶγρ. ἤος τηοάο 9) οὐ κειται ἐν τῷ Ἑδραίκῳ. 161. χρόνου δὲ τολλῶ 
τροξεξηκότος] 800]. οὐ κειται ἐν τω Ἑδραικω 255. 10. ἐμδλέψας] ϑοῇο]. μετ᾽ οργὴς ἐνάτενισας 161. 11. ὃ 

Θαιμανῶν βασιλεὺς ὅτο.7 ὁ Θαιμαν, βασιλ. εϑνες σερι τὸ Σινα. Βαλδαδ ὁ Σαυχεω τυρῶνγος, τὴν δὲ Σανχρ ολιν εἰναι 

φασι των Μωαζιτων. Μωαῦιτων ὃν ἥν ὁ βασιλευς Βαλδαδ. τὸ γάρ τυρῶννος ἐνταυϑῶ ἀντι τῷ βασίλεως κειται. Σωφαρ ὁ 

Μηναίων βασιλευς, τατεςὶν Αμμανιτων, κωι τπιαρέγενοντο ὅζο. Συμμαχος ὅτὼς ἐκδεδωκεν. 2.57. ὁ Σαυχέων τύραννος Θ. 
Ιωΐτης. ϑ0Π0]. εϑνος τερι τὸ Σινώ 255. 12. ῥήξαντες ὅζο.] θ0Π0]. ὡς ἐπι νεκρὼ 255. 13- ὑόν ὼ Σ, 
τῦρος αὐτὸν λοΎον 2 5 8» 258. 

ΠΑΡ. 1. 4. ἡ νὺξ ἐκείνη] Θ. Σ. ἡ ἡμέρα 25,5. μηδὲ ἴλϑοι- φέγγοε ΘΠ]. μη γένοιτο εν καταλογω νυκτῶν 25 5. 

8. καταράσαιτο ὅζς. Α. μὴ ονομασασαν αὐτὴν ἐπικαταρωμέῖνοι ἡμέραν 138, 255. ἢς, ἀρίχυς ποηπχλίης [πίογργε- 

15,732. 9. ὑπομείναι δτς.] Α. τροσειναι εἰς Φως καὶ οὐκ ἐξὶν 252. 12. συνήντησαν] ϑ6ἢο]. «σαῷως δὲ κειται" 
τὸ γάρ συνήντησε μοι γονατῶ, ἄντ τὰ ὄδιατι “τιϑηνηϑὴν ἐπὶ γονατῶν τὴς τρεῷεσης βαξαχϑεις 161. τ6. ἔκτρωμα 

ϑ0Π0]. ἐκτρωμώ εςξὶ τὸ μηπως διαμορῷωθεν, εἰτα ἀμθλωμα γενομένον ἐμύρυον, νήπιον δε, τὸ μήπως καλου ἡ κακὰ ὥειραν 

δεζαμενον. 161. 17.. ἐξέκαυσαν) θ΄]. ὁ δὲ Θεοδοτιων, ἀντι του ἐζεκαυσαν, ἐκοπασαν οργῆς, φησιν---κατακοπους (δὲ 

σωματι, τους τὴν ςενὴν καὶ τεϑλιμμένην βαδιζοντας λέγει. 161.. 18. Ὁμοθυμαδὸν δὲ ὅζς. Α. Θ. «μα δέσμιοι ευϑη- 

γησαν 138. (Οἵ. Μοπίβυς. εἰ Βεαῆγαϊ. ἴῃ Ἰοο.) ἤς, (ὼ δ εἰτυ]ο Α. ἑαπῖατη, 255. ζ6. ἅτε ἀνεπαυσάμην) 
ϑ00ο]. δώ τὸν Θεϑ Φοδον 255. ΝΙΝ 

ΟΑΡ. ΙΝ. ς. σὺ ἐσπόδασας ἀντι εϑορυξηϑης. εἰρητῶι δὲ ἡ λεξις ἀπὸ τοῦ σπευδειν τους ϑορυδεμενες Ἰλᾶτρ. 248. 
θοῇ]. σπευδεις ἀστορριψναι μὴ φερων 25,5. 8. Οἱ δὲ σπείροντες] Σ. ὃ γαρ σπείρει ανϑρωπος, ταῦτο καὶ ϑέερισει 248. 

10. λεαίνης] δυνώμις, ἰσχυς. ϑ0Π0]. ἴῃ τηαγρ. αὖ δηῖα. πγ. 1... 11. σκύμνοι δὲ ὅζς.7 Α. Θ. ϑηρες καὶ οἱ δυνώτοι 
ουχ εἰς διωδοχας τπαραπεμπονται. ΘΟΠΟΪ. σδὲ γαρ μεϑ᾽ ἐτέρων νομευοντῶι 255. 13. Φόδῳ δὲ καὶ ἤχῳ χε. Σ. στ᾽ 
ἐνϑυμηϑὼ σερι Θεξ, σαντα μοι Φοθερω φαινεται 255. 16. ᾿Ανέφην ὅζ(.] Σ. ἐξὴν καὶ οὐκ εἐπιγνωσομαι 161, 248. 
Α, εξὶν καὶ οὐκ ἐπιγνωσομαι 252. (ἴ. Μοηίβαυς. οἱ Βδδγτγάξ. ἴῃ Ιοσ. αὐὖραν ὅζο.] Σ. ἐρεμίας φωνης ἤκουον 348. 
19. Τὰς δὲ κατοικ. οἶκ. τηλίνας] ὅσο]. τῶν ὧν οἰκίαι τῷ σωματῶ 255. 

ΟΑΡ, ΨΥ. 2. πεπλανημένον] Σ. καὶ νήπιον 137. Α. ϑελγομενον. Σ. νήπιον )48. Α. ϑελγομένον νήπιον 252. Α΄. 

ϑελγομένον. ΣΣ. κἂι νήπιον 255. ΟἿ, Βαῆταάς, Νοῖ. ἴῃ Ἰος. εἴ ἴὴ ον. χν!. 8. 4. ἀλλ᾽ εὐϑέως ὅχο. Α. καὶ 
“κατηρασαμῆν τὴν εὐπρέπειαν αὐτων ταραχρημώ 161, 248, 255. ΘΥΓαΙΏΔΟἢΟ {Γθυῖ 259. Μ|ὰς Οοτηρίαζ. εἴ 
ψυϊρ. ἴῃ ἰΙοςσ. 7. γυπὸς] Σ. τστήνου οἷον γυπὸς 137. Α401}8 {ΙΒ 2: 5. 23. 9ηρες5}] τῷ σαϑὴ 8.80]. ἴῃ 
τηᾶγρ. 11. ΝΞ  -- 
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ΟΑΡ, ΥἹΙ. 18. Ἢ ἐπισκοπὴν ὅτε. Α. καὶ -ἐπισκεηϊη αὐτὸν ἕως πρωΐ 137. εἴ ἢς, π|ἢ ἐπὶ σκεῆε, τῳ8. ΟἿ. 

Μοπίξυςοη. εἰ Βαδγαϊ. ἴῃ 'οςσ. 20. κατεντουκτήν σου] Σ. εταντικοθ αι σοι 138, 255. Οἵ. Μοπίβιυοοη. υἵ 

ἔωμρτλ. 

ΟΑΡ. ΜΗ]. 3. Μὴ ὁ Κύριος ὅζο.} Α. μὴ ὁ Κυριος εἰς ἄδικον μεταφρεψει τὴν κρισιν 252. (. Μοπίβυς. 1η Ιος. 

ΔΒ τἴυ]ο Σ. 6. δίαιταν δικαιοσύνης Σ. ευπρέπιιαν 138. ἴπ Ηςχαρὶ. Μοπίξυς. δαδεῖ Θ. ργῆπηπ; οὐ- 

αίηλοάϊ!. μετομομασία ἴῃ ΟΟὐϊοῖθυβ Ποη γαγοῸ ΘοσυγΓ. Ι16., Ὑγρὸς ὅζο.] Αχυλ. ἀνικμος ἐξὶν εἰς ὥμσωπον ἡλίου 

255, 259. Ἀρυά Μοπηίβυςο. εκικμος. (ἐ, Ηδοχδρὶ. ἴῃ ’οσ. 18. καταπίη)] Θ. Σ. κυρίευσεε 137. Σ. ἐφάε Ὁ. 

κυριεύσει 138. 8080]. κατάπιη, ητοι ριζωϑη, καὶ βεδαίως ἐφξαναι ὧν ὁ τόπος ὙΠΕΡ ΤΗ ἀὐτον, αὐτὶ του, αἰἴϑανῆς 
ἐςαι. 161. εδάδῃλ μαροῖ ἴῃ τηᾶγρ. 248. Ὁ. ἡ γι ἢ 

ΟΑΡ, ΙΧ. 6. εἰ δὲ ςύλοι ὅζο.} ϑοδο!. αἱ «ποςαλοι αιαρώ τῶν του σαϑους τὰ Κῦμν 355. 10. Ὁ σοῶν 
ὅς} ϑοἢο]. ταυτὰ καὶ ὁ Ἐλιφαΐζ τρορρηκὲν 25,5. οδάεπι ΠΑΡεϊ 137. ππᾶγρ. 20. ἐάν τε ᾧ ὥμεμνηἶος) Σ. καὶν «ἐ- 
τίιος ὦ οὐ γνωσομαι 137, 138, 255. Μοηίξαυς, Παδαῖ ἀναεξιος εἴ τοῖς Αλλ. τγίδιυμϊξ, 4. οὗ ἴα Ἰος. .20. Ἐπσειδὴ 
δέ εἰμι δχο. Ακυλ. εἰς τί τοῦτο ματῆν κοπιῶ, εἰ ὁλως᾽ ἐκριϑὴν εὐ ἀσεδης, βελτιον ἥν μοι ὥρο τὴρ ασεῦειας τελευτησαι 

259. 31. ἐδδελύζατο δέ με] Α. καὶ βδελυζεταί με 252. 434. ςροδείτω] Α. ἐχιτλησσατω 8.52. 

ΟΑΡ. ΣΧ. τ6. ἀλέκεις] ὡπόλρις. Φονευεις. ΘΟ ὮΟΪ. ἴῃ τπᾶγρ. 1. 10. ΜΝ Α. Θ. «πηνεχϑην 137, 138, 

25 ς. Οἱ. Μοηπίζυς. ἴῃ ἰος. 
ΟΑΡ, ΧΙ. 3. οὐ γάρ ἔςιν ὁ ἀντεκριπόμενός σοι] Ἀ. καὶ δὰ ἐξὶν ἐντρόπων σὲ 137, 258. “Μορπξβας. μιαροὶ ἀνατρέ- 

πὼν. 18. ὅτι ἔςί σοι ἐλπὶς] Α. εν ελσιδὶ κιιμηϑηναι 255. γιάςε. Μοπτίλυς. ΗδεχΧαρὶ. οἱ Νοί. ζὼ Ιος. Ὁοάεχ 
250. Ἰερὶξ κοιμηθηση, (εἀ δαίογιδιῖ τῳ Θ. 

ΟΑΡ, ΧΙ]. 7. ἐρώτησον) Α. Θ.. και φωτισει σε καὶ διλωσει δι π΄ Ι 138, 255. Οἵ. Μοπδβδυς. 23. Ἰλανῶν ἔθνη] 
ὡς τὺς "ους, ΚΩΙ τον Φαραω, καὶ τοὺς μέετω Μωσεως Ἰσραηλιτας ς 248. Ἰδῖρ. , 

ΟΑΡ, ΧΙΠ. 8. Ἢ ὑποςελῶσθε] Σ. ἀρῶ ὥροσωπον αὐτξ υποφξελειολε 137, 255. Α. ἀρῶ δυνααθε κρυψαι αὐτὸν 25. 

. ἢ προσωπὸν αὐτῇ υπολαμξανετε 137. ΟὐΟὐἴαχ 255, ουπὶ Μοηϊξαυο. λαμίαντι. ΟΕ νεσοὸ Ἡδχαρὶ. ἴῃ ἶος. εἴ 

Ργϑείεγιπι αι δἀποίανεγιπε Μοηίβυο. εἰ Βαδγάς. ο. εἰ γὰρ τὼ δζς.] Α. εἰ ὡς παραλογισμῶ εν αϑρωπὼ 
παραλογοζεανε 252. 421. Τὴν χέρα ὅζο.] Α. απαλλαζρν με τῆς παρέσης συμῴορας τὴν τιμωῶριαν απτοξησῶς χριρώ, 

καὶ τὴν δικομολογιᾶν μὴ εἰς ἀμράρτιαν λογιση. 248. 25. ἀντίκεισα!] Α. τεριδιωξεις 2.52. 
ΟΑΡ, ΧΙ. 7. ὁ ῥάδαμνος] οἱ λοιποί. ὁ κορμος, καὶ εἱ ταραφναδὲς 1347. ἧς ἕετε 138, 25 5. ργίογ νετο πε 

ὕζα]ο. Σ. καὶ σαραφυαδες αὐτὰ 25,2. 8. ἐν δὲ πέτρα] Σ. ἐν τὴ γη 137, 255. Εἴ πῃς Ποηΐης 138. ἐοτίλη νετὸ δά 
δηϊεοεάεηίία τοξεγοηάυπ εἶ. ΟΝ. Μοηίίαυς. εἰ Βαἢγαϊΐ. ἴῃ Ιοσ. Ιο. ὧκ ἔτι ἐς.] δέον ερωτηματικὼως ἀνώγνω- 

ὅϑηται το, ἐκ ετὶ ἐςξι. ϑ0 οἷ. ἴῃ τηᾶγρ. 1. 12. εἰ γὰρ} ἀντι τὸ οἰϑε 1014. 

ΠΑΡ. ΧΥ. 2: Ἰτῶν ὅζο.] Α. μητι σοῷος ἀποκρίνεται γνωσιν ὠνευμᾶτος. Σ. ἀρῶ σοῷος ΕΝ »νωσεῶς 

σνματος 252. τούγον γαςρὸς Α. Θ. καυσων: 137. Α. Θ. καυσωνος 138, 255. ΣΣ. τνευμώτος βιαίου: γασερώ αὐτὰ 

252. 5. ὁδὲ διέκρινως ὅζο.} Σ. καὶ ἐξελεζω φομα τανέργον 137. Οὐάεχ 255. ΒΑΡεῖ γλωσσαν ουὔτῃ Μοπίβυς, 

(ᾳ. οἴ) αἀ]εέζο ϑοῆοϊ. οὐκ ἐξελεξω τὴν τταραινεσὶν ἡμῶν. 430. ἄνεμος] Σ. Φλοξ 138, 252, 255. 532. οὐ μὴ συ- 
κάση] Σ. οὐ μὴ ευϑαληση 161. Α. οὐκ εὐθάλησοει 252. (Οἵ. Μοηΐξβυς. [πη Ϊοο. 

ΟΑΡ, ΧΥῚ. 9. κατὼ πρόσωπον ὅζο.} Α. ἀρνησὶς μου ἐν τὔροσωπω μου 252. 11. ὀξᾶ ἔπαισε] Σ. ελκοι ονειδι δὼ 
138. εἴ ἤς 137. [εἀ ελκει ροηϊξ ἐχίγα ἔρῃ. [Ἃπ (οάϊος 255. βος πιοάο Ἰερίζαγ : δοϊιοῖ. ελκϑὶ Σ. ονοιδιζῶων. 

. κὶς τὰ γόνατα) Α. εἰς σιωγονάς 252. 
ΟΑΡ. ΧΥΊΙ]. 7. τεπώρωνται] Α. ἡμαυρωϑησαν 252. ἴῃ Οοάϊος 255. ρατιῖογ ἂς ἰη Ηεχαρὶ. Μοπιίδυς. τοις 

λοιποῖς αὐ ογΙ διατ. 12. Φῶς ὅζο.7 Σ. φως εὙὼς προσδόκιμον 252. 

ΟΑΡ. ΧΥΊΠ. 4.1 ἀοίκητος ἡ ὑπ᾿ ὡρανόν] ϑ0Π0]. μηκετι ἐχουσα τον τορεσδευοντα 137, 255. 

ΟΑΡ. ΧΙ͂Χ. 2. καϑαιρεῖτε] Α. ἐπιτρίδετε Σ. καταϑλασσατε (ἢ6) 252. 7. ἰδὲ γελῶ δζς.] Α. ἐδὼ βοησω ἐπ᾿ 

ἐμε αδικιων καὶ οὐκ ἐπακϑοθήσομαι 252. (Ρ] μησὶ ϑγηληδοῇι ἰἸεέξ. (ο. ἐαν κραυγάσω ὅζο. ρὕδεροῆτο ᾿ς εἰἴίατη 
ἰἴὰ]ο Α. 11. ὥσπερ ἰχϑε) Σ. τὸν ἀδι δ γρλουός 138. εἴ ἢο, ἀνωνυμὲ, 137. 20. Ἐν δέρματι με] ϑοδο!. 

ετὶ ωντος μου 255. 425. ὁ ἐκλώιν ὅτζο.] 80}.0]. ὁ ἐκλυον με μέλλων τῆς Ὡληγῆς, ταῦτ᾽ ἐςιν ὁ ιασαμενος 255. 
ΟΑΡ. ΧΣΧ. 18. φρίφνοςἢ τὸ νευρωδὲς κρεας τῶν βοων, (δ καὶ βοτανὴ αὔρωτος, δια τοῦτο δὲ ἀκατάποτος, ἐποιδὴ (.. ᾿ 

καὶ ὠμάσητος ἐςὶν. ἔξὶ δὲ καὶ τὸ τοῦ χαλινοῦ μαδίμαὶ κα καὶ ομῷφωκινος σπῶώρα. ϑοἢο!. [ἴῃ τηάγρ. 11, οἵ ἤς ἔετς 2 59. “7 ἜΣ 
ἐἔςζε.)} 

23. νψαῖ Α. καὶ υετισαι 2.52. 46. τᾶν δὲ ὀκότος] Ακυλ. ἀποκεκρυήῆαι τοῖς ἐγκοίμενοις 259. (, Μοπίβυς., 
1ὴ ἰος. 

ΟὍΑΡ.Χ ΧΙ. 4. ἢ διατί δζς.] Α. Σ. ἢ διατι ὦ κολοξουται τὸ σνευμά μέ. ἃ μηκροψυχησὼ (Πς) 252. 5. ϑαυμάσετε 

Σ. αῷϑονοι γινεοῦδε 137, 255. Σ. αφωνοι. γινεοθε 128. Σ. αφϑογίοι γνεόϑε 259. οὐπὶ Μοηζίλιυς. . 10. ἐκ ὠμο- 
τόκησε] Σ. οὐκ ἐξεξαλεν 138. Α. οὐκ ἐξεξαλεν ΣΣ. οὐκ ἐξετρωσεν 255. Σ. ἐξετρωσε 259. ((. Μοπίδυς. 12. Ψψαλ- 
τήριον] Α. οργανώ Σ. κιϑαρας 127,1 88. Α. οργανου 252, 255. αἴ 1η ΗεχορΙΙς. 13. ἐν δὲ ἀναπαύτιι] Α. βασα- 

νιςοι εἰς ἀδὴν κατέρχονται 255. 1 17. ἡ καταςροφὴ] Α. ἐπικλυσμος αὑτῶν Σ. ἡ διωφϑορω αὐτῶν 252. 18. λαίλαψ} ὁ 
Α. συσσοισμος Σ. καταιγίς 252. 12. “ αὐτὸς δὲ δες.) Α. καὶ αὐτὸς υψηλες κρινέϊ 252. 

ΟΑΡ, ΧΧΙΠ. 2. πότερον δο ἢ. Α. κατασκηνωσει ἐφ᾿ ὑμᾶς συνεσιν 252. 4. Ἢ λόγον ὅζο.ἢ Θ. μὴ δια τὸν Φοῖον 

σου 138. ᾧς, ΟΠΛΠΠῸ μὴ εἴ καὶ Ργβῆχο, 137. 14. γῦρον] Χ. τεριεραφὴν (οτίαῃ νυ]ῖ περιςροφην) 255. 18. Ὃς 
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δὴ] Σ. καὶ αὐτὸς 138. ὁ δὲ Θεοδοτιων᾽ αὐτὸς δὲ 161. Α. Θ. καὶ αὐτὸς 255. ἴπ ἨἩςΧΆρΙ18 ἰερίτιγ καὶ αὐτὸς δὲ 
(δ ἤρῃη!ϊβ Α. Θ.᾿ 19. ἐμυκτήρισεν] Θ. εγίελάσεται 137. ἐκγελάσεται, (Ὁ δοάδηὶ ἤρπο, 148. Ἂ: 

ΟΑΡ. ΧΧΊΠ]. 6. ἐν πολλῇ ὅζο.] Α. μητι ἐν ὕληϑει ἰσχύος δικαοϑήσεται μετ ἐμ 252. το. διέκρινε] ϑ. [0]. ἐκ 
του Αχυλ. ἐδοκιμάσεν 255. ὥς, ΠΙΠ ἐδοκίμασας, 138. ΟΥ. Μοπέβυς. ἴῃ Ιοσ. 16. ἐσπόδασέ με] Σ. εϑορυζη- 
σεν με 255. οὐὔπὶ Μοηϊζδυς. Εγρο Ἰεέξο ἴῃ (οάϊος 248. οἰξ δγγημηδοῆι. 
ΟΟΑΡ. ΧΧΙ͂Ν. ς. ὑπὲρ ἐμᾷ ἐξελθόετες δζς.}] Σ. ἘΡΟΉΧΟΤΑΙ εἰς ἐργασίαν αὐτῶν ἐπορϑριζοντες ἜΝ 252. 19. 

ἀγκαλίδα) δραγμα ϑ.Πο]. ἰπ ταᾶγρ. ἢ]. | 
ΟΟΑΡ, ΧΧΥ. ς. εἰ ἐών οἱ λοῖποι. δου σεληνη 257. 6. Ἔα δὲ] Σ. τόσω μάλλον 255. 

ΠΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. ς. Μὴ γίγαντες δτς.7 Α. μητι ρωῷαειν ὠδινασιν «ποκατωθϑεν υδατων καὶ σκινέντων (ΠΟ) αὐτα. ΣΣ. μη. 

ϑεομαχοι “ορυδησουσιν καὶ οἱ γρετνίωντες αὐτοῖς. 252. 7. ἐπ᾽ δδὲν) Ακ. ἐπι κενωμάτος, ὥντι τοῦ οἰς ἀπέραντον. 2 5 6. 

ῆς, ἀρίχυς ποπγης Ἰηϊεγργεῖβ, 137, 138. Οοάοχ 255. μαδεῖ δδάδγη ἰηῖεγ θ0Π0114. 11. ἐπετάσθησαν] Α. 
διεκινηϑησαν. Σ. σπαιρουσιν 252. 14. δϑενὸς] δυναμις. ισχνς. ϑΠΠο]. ἴῃ πχᾶγρ. 1, ᾿ 

ΠΑΡ, ΧΧΥ͂ΙΙ. 8. ἐπέχε] Α. καὶ Σ. ὕλεονεκτει 248. ((, Μοηΐβαυς. ἴἰη ἴος.. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΠΙ. 3. λίϑος σκοτία ὅζς. 7.4. λιϑοις σκοτομηνης καὶ σκία Θάνατε. Σ. λιϑος σοῷος καὶ σκιώ θλλαν 

252. 4. Διακοπὴ ὅζα.] Σ. διακοπὴ φΦαραγίος ὁπου κονία 252. 10. Δίνας] Σ. οχυρωματα 137. ὙΒεοάοιοηὶ 
λἀ]υάίςαης Οοάϊοεβ 161, 2: 5, εἴ 259. 4υο σοηΐδητίαπε οαπὶ ΗοΧΑρ] 15. 11. ἔδηεξε δὲ] Σ. ἀπο δὲ ὑπερορωμενϑ 
ἐδειζε φως. ΟΥ. Μοπιίις. ἴῃ Ιου. 12. εὑρέθη] Α. Θ. ευρεϑησεται 137, 138. ῃ ΕεΧΔΡ]18 τοῖς λοιποις Δἀ- 
(οτδῖαισ. 1. Οὐ δώσει ὅζς.] Α. οὐ δωσει ἀποκλειξον ἀντ᾿ αὐτῆς 252. 17. Οὐκ ἰσωθήσεται δζε.ἢ Σ. οὐκ ἀντι- 

δοϑησεται χρυσίον τυρωτέτον αὐτῆς 252. 10. οὐ συμξαςαχϑήσεται) Σ. οὐκ αντιςαϑιμηϑήσεται 138, 161... (οάεχ 
1327. Ὠδθεῖ ἀντιςαϑμησεται, ἤρπο οἸ"Πο : εἴ ἰὴ 161. ἤς ἜΧρ]ιοδίαγ : στε αντιςαϑμιζομενην, ὡς ἐπι υλαςιγγων. 
22.- ἀκηκόαμεν δὲ ὅτς.7 Σ. ἀκοὴν αὐτῆς ἡ ἀκοὴ “τὸ αὐτῆς (ῃς) 252. 426. ἐν τινάγμ. φωνὰς] Α. εἰς κτύπον ᾧωνων 

1372, 138. (ἢ, Μοπίδαυς. ἴῃ Ιος. . 
ΟΑΡ. ΧΧΙΧ. 3. ηὐγε] Σ. ἐλάμπεν 130. [ἄστη μαδεῖ ἱπίογ 80 ] 161. 24. καὶ φῶς ὅτς.}] Θ. κἡὶ διζα 

της διδασκαλιας μου 130. ὥς, ἀδίαιιε Ποπλης [πίεγργεῖβ, 127, 138. ᾿ 

. ΟΑΡ, ΧΧΧ. 2. ἐπ᾽ αὐτὼς δζς.Ἷ Α. ἐπ᾿ αὐτὸς ἁπολετο ({10) τάντελες ἐν ὑξερησει 252. 7. ᾿Αναμέσ' εὐήχων δες. 
Σ. μεταξὺ των ἀγρίων ἡχέντες λιμωδεις 138. Θ. μεταξυ φοτων ὠγρίων ἤχρουντες λιμωδεις 139, 255. γιὰς Μοηίξυς,. 

Νσῖ. ἴῃ Ιος. εὐήχων] Α. ᾧντων 138, 255. 0. κιϑάρα] Σ. μελωδια 137, 138, 255. εἴ ἢο, ἀδίᾳυς Σ. ργῶ- 
ἤχο, 139. 1[Ο. τυτύελον] Σ. τῦτυοντες 137, 138, 255. 12. ἐπὶ δεξιῶν ὅζς.} Α. ἐπὶ δεξιων βλαξωντος ἀνεζησαν 

252. 15. ἡ ἐλπὶς] Σ. τα καταϑυμία μου 255. ἢ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα] Σ. τα καταϑυμία μου δικὴν ἀνέμου ἍΠΕΣ 
λήλυθϑοτος 259. 18. τῆς σολη6] του σωματος 137, 138. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙ. 1. καὶ ὁ συνήσω ὅζε. 74. καὶ τὶ συνήσω ἐπὶ παρϑένον 252. (ΓΙ. Μοηίίλυς. 13. κρινομένων ἃς. 

Α. ἐν τω δικαζεάδαε αὐτοὺς μετ᾽ ἐμοῦ 252. 18. ἐν τῇ αὐτῇ κοιλία] ϑοἢο]. ἐν ομοίω τρόπω 255. ϑγτηηδοῆο Δ4- 

ἴοτιθιε Μοηπεβαυς. 4. .. 21. ὀρφανῷ] Σ. κατα ὀρφανὼν 248, 259. και τὰ ορῷανα μδ, (αὐ ξοάεπ) ἤρΏΟ, οὐδ 
Γῇ. Μοπίδαυς, εἰ Βαῆταϊ, ἴῃ Ισσ. 424. εἰ ἐραρμον ἄχο.] Σ. εἰ ηγησαμὴν χρυσίον αφοξιαν μϑ 252. 27." 

εἰ ἀῤεωνω Α. καὶ εἰ εϑελχϑὴ ἐν ἀποκρυῷης (Π0) καρδία μου Σ. και ἐπλατυνϑὴ κρυῷα ἡ καρδια μου 252. 31. εἰ 

δὲ καὶ πολλάκις ὅτε. ] Οἱ λοιποι ὅτως ἐξεδωκαν. εἰ μὴ πολλώκις εἶπον οἱ ανδρες τῆς σκηνῆς μου τις δωη τῶν σάβκων αὖ- 

τοῦ καὶ ἐμπληδϑησομεϑα. 259. 32. ξένος] Α. προσηλυτος Θ. ἐταιρος 252. ἐλϑόντι] Α. οδοιπορὼ 252. 45. χᾶῶ- 
ρώ δὲ ὅτε. Σ. μὴ ἐκτεῖναι αὑτὸν κατώ τινος 139. ἢἤς, ἤης πογηΐης Ἰηςεγργεῖ!β, 1 37. ἔς ετίδτη, 1 αὐτὴν εἴ ἤπςε 

Ριδῆχο, 128. γιάς Νοῖ. ἴῃ Ηδχαρ 8. 40. κνίδη] Α. ἀκαν. Σ. ἀκανοξ 252. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙ͂Ι. 2. τῆς Αὐσίτιδος χώρας] Σ. Συριας 255. ἐογτίδῃ δά νος. Ῥαμ τεξεγεπάιπι εἴ. 8. ᾿Αλλὼ 
πνεῦμα ὅτς.] Σ. οντως δὲ πνευμα Θεξ ἐςὶν ἐν χὰ 18. ιαδεπτ ἐν ΘΥΜΝΙΩΣ 255. 257, εἴ 259. 42 οἷϊ Ἰεξιό 
Μοητιίυοοηϊ!. ΟΕ, Ἠεχαρὶ. 1η-ἰος. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΠΙ. 14. Ἐν γὰρ τῷ ἅπαξ ὅζς.} Σ. οτι «πωξ λαλῆσαι ὃ Κυριος᾽ ἐκ δευτέρου οὐκ ἀκυρωώσει αὐτὸν 130. 

ἤς, ΠΠΠ ἀκ. αὐτων, ΠΡΏΟ ΟΠ, 137. οτι «παξ λαλῆσαι ὁ Θεος (ςξῖεγά συπὶ Μοπίίξαυς. 4. 6.) 128.- 15. ἐν 

μελέτη νυκτερινῇ] Α. ορώμάτι μου γυκτος, 138. 17. τὸ δὲ σῶμα δτς.7 Α. Σ. “πιςρεῷων προς τῆς τιμωριᾶς 130. Ὥς, 

ἤηε ποηγίης, 138. Ηδθεῖ νεῖο 137. προ τῆς τιμωριας, ἴρῃπο αποαὰδ π0}10 δηϊεςεάεηῖε. 26. σὺν ἐξηγορίᾳ] 
Α. Θ. ἐν «λαλαγμῳ. Ῥτεῖεγεα ϑοβο]υτη : ἐν υμνολογιω, μέτὼ ἐξομολογήσεως. 250. εν υμνολογιῦ ΨΕΥῸ ϑγπΊΓηΔ ἢ ο 
αἴτγιδυυπε Οοάϊοεβ 248, 255, 257, εἴ 259. Οοάεχ᾽ 2ς 5. μαδεῖ μετα εἐξομολ. ἰηῖετ ϑ.ῃ 0114. ΨΊ14ςε Μοηίᾷυς. 
Νοῖ. ἴῃ Ιοσ. 29. ἐργᾶται] Σ. πραζει 255. 430. Καὶ ἐῤῥύσατο ὅζς.7 Σ΄ ὡςε μετακαλεσαι τὴν ψυχὴν μου 25ξ, 

256, 259. ((. Μοηίδυς, εἰ Ψαυ]ρ. ἴῃ Ἰος. 

ΟΟΑΡ, ΧΧΧΙΝ. 22. Οὐδὲ ἔξαι ὅζς.] ὡκ ἐκ τοῦ καϑ' ἐν σψεται τον δίκαιον (Δ ίιιε ἢρΡηΟ) 137» 139. τὩᾶΓρ. εἴ 

ἔς, ΠΙΙ͂ τὸ δίκαιον, ΤΩᾶΓρ. 138, 256. [Ι͂η Οοάϊοε 25 5. ϑοβοϊυηι εἰξ, ουκ ἐκ του καϑ᾽ ἕνα σψεται το δίκαιον, ἰες- 

τοης (οάιϊς!ς (οἰ δογίη:, Α. Θ. τὸ ἡμίσυ καὶ ὃ ἐξης, (ἀς αυᾶ νἱάς Νοίδῃχ Μοηίίαποοη!!) Ππλτ1πὶ ργοοβάςηϊς. 

23. Ὅτι οὐκ δζς.] Σ. οὐ γὰρ “πάνω κειταί ετιὶ 137,139. ἢἴς, Οὐυπὶ ἐπ᾿ ανϑρωπὼ ὕΓΟ ἐπάνω, 248, (252. Δδίαιο 

Πρῃο) εἴ χξς. Οὐοάεχ 2 56. Ἰεριῖ οσυηλ 137, 130. (68 ποηχης ΟἸΆΠΙΟ. 
ΓΑΡ, ΧΧΧΝ. 9. ἀπὸ βρωχίονοςἾ Σ. διαδασιν 137, 139ς. [ΙΟ. ὁ κατατάσσων φυλακάς] Σ. ὁ Ἄϑως αἰνέσεις ἔν 

τή γυκτι 130. ἔς, Πης τῇ εἴ ἤρηο Ἡχαρίδτι, 137. ργαβρι Θ. 1 38... ᾿Μοπιᾷυς. τος ΓΑλλ. δἀίογι δίς α. οἔ 



ον 
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ΟΑΡ, ΧΧΧΥΙ. 7. καὶ μετὰ βασιλέων) καὶ μετα, τῶν. ὠποζόλων ΤηΆΓΡ, 138, οἵ ἢς, ἤης τῶν, 132. Πρπίς ἴῃ ΄ 

αἴτοχιε ογα 8, ϑο ΒΟ ατ οἱ ἴῃ Οοάϊες 255. τ6. καὶ κατέξη ὅζς.] Σ. καὶ ϑέσις τὴς τρασεῶν σοὺ 138, 958: 

ῇς, αδίηιις ποία δυϑοτίβ, 259. 18. Θυμὰς͵ δὲ δζς,] Σ. πο τιμωρητικον τε Θεὲ 139. οἴ ἔς, ἤῃε παπλῖης,.137. 

Ηδδεῖ εδάεσ ἰη ϑ0Π0}115 255. 21. ἐπὶ τώτων ὅζο.} ιν ταυτὴν τροκρινης στωχριαν (ΓΘΓΛΗ͂Ο ἐκ Θ. οἱ β. συ τα 

αἰτεγοο) 137. Νεαυς 4]ϊξεγ, 139. {εἀ δητεσεάςηϊο ἰΔηΐαπ) Σ. [μερὶ νεσὸ ΟΟΟΟΧ 138. γα ταυτὴν τροχρινης 

στωχρίας Δδίαυς 0110 ἤρπο. 242. ᾿ἸΙδὸ ὁ ἰσχυρὸς] ἩΑΌ ἐπε ἴῃ τρᾶΓρ᾿, τοὺς ορθα κρίνοντας (Οὐ. 65 137, 138, Εἴ 130. 

ΟἸΊΠ68 [ΔΠΊΘΠ ἀγωνυμεί. Ελάδηι ᾿ΠΕΓ ϑ0Π 0114 ροηπηΐυγ ἴῃ Οοάϊος 25 5. 46. καὶ οὐ γνωσόμεθα] υλερ τὴν 
γνῶσιν ἡμῶν ταῦτ. 137, 139, 256. ἤρῃο οτμῆο,. (οάεχ 2:5 5. ϑυγηγηδοῦο διιγιδαϊτ, ραγιῖοῦ ἃς 138, ροΙΟΓΙΟΓ 

νεγο Βαθεῖ ὑπο Πχεη. ΡΓῸ ὑπερ. 209. ὥραν ἐϑετο] Σ. εποδ. καὶ Ἰορῦτ 80. ἢς, ἤηε ποηγίης διυΐζογίβ, 137» 
[38. ϑοποίϊυπη νοσαΐ 255. ΟἿ, Μοπιίβδυς. πος. ἐὰν συνῇ ἀπέκτ.Ἶ Α. ἐαν συνὴ ἐκπετασμους 282. ἰσότητα. 

σκηνῆς αὐτῷ} Σ. και ἐννοησὴ ἐκτονά! γεφελὴν εξ ἰσὴς ὡς σκηνην 252... 41. τῷ ἰσχύοντι] Α. τω παμπληϑυοντί 252. 

33. ᾿Αναγἰλεῖ δτς.Ἶ Α. αναγίελει ὑπερ αὑτῇ εἐταιρω αὐτου 252. ἔς, ΠΙΗ͂ περι τοτα ([εἀ ῬΓΘΗ͂ΧΟ Σ.) 259. ΜῊΝ 

(65 161, 255, εἴ 257. σοηίεηζαηΐς οσυπὶ Ἰεβίοης Ηδχδρίογυπι Μοηίίαυο: 4. οἵ, δὰ Ἰος. 
ΟΑΡ, ΧΧΧΥΊΙ. 1. καὶ ὠπεῤῥύη] Α. καὶ ἐελυϑη Θ. καὶ κατεριπερ (Π10) 252... 2. ἴΑκουε ἀκοὴν) Α. ἡκᾶσα «ἀκοὴν 

ἐν χλονήσει φωνης ἄὐτου 252. μελέτη] Α. Σ. Φϑογ) 139. Α΄. Φϑογίη Σ. ἡχος λσγοῦ 2 52. Ο Μοηίδυς. πη Ἰος. 

3. Ὑσοκάτω ὅτε. Α. εφοδευσει αὐτου 252. ΑἸ1ττὲγ Μοηίβυς. 4. Ὁ το. Καὶ ἀπὸ πνοὴς ὅζς.] Σ. ἀπὸ ἐμφυσημα- 

τος ΘεΣ δοϑησεται ἀνϑρωπος 137, 139. Σ. ἀπὸ δὲ ἐμφυσησεως δοϑησεται πάγος 138. οἰακίζε] διασχιζε. χωριᾷε 

ἀπ᾽ ἀλλήλων ϑοΠο]. ἴῃ τλᾶγρ. 1. 12. Καὶ αὐτὸς ὅζο.] Α. καὶ αὐτὴ μετὰ φροῷαις σεριςρεῷεται 252. Σ. αἵ 1ῃ 
Ηεχαρ] 8. ἐν ϑεεδουλαϑὼϑ᾽] Α, ἐν οἰακωσεσιν 137, 138, 139, 250, 252. 17. ἡσυχάζεται ὅτς.] Α. ἐν τω ἡσυ- 
χασαι γὴν. 252. 18. Στερεώσεις ὅχο.] Σ. ἐξ υψωυς φυνέσει ἄὐτα ἐν τῶ φερεωμᾶτι φἰς αἰϑερώ 252. ἰσχυραὶ ὅζς.] 

Σ. ἰσχυρῶι οῷϑηναι ἔπι χυσεσιν 25 2. 421. ὥσπερ τὸ δζς.} Α. καὶ πνευμῶ παρηλϑὲν καὶ καϑαρησεν (ἢ) αὐτας 

252. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 6. τίς δέ ἐςιν ὅζο.] εν ὦ τεινεται τὸ σπάρτιον (Δία ἤρΠ0) ΠλΑΓΡ. 137, 138,.1 τὐὶ Ηαδεὲ 

ἴῃ 5 Π01}15 255. 13. πτερύγων] Σ. ἄκρων 257. ἀσεῦεϊς] τοὺς εν σκοτω ληξάς ΤὨΔΤΡ. 137, 138,.139. ΠΟΙης 

Ιηιογργεῖβ πο δάἀϊεέϊου 15. ὑπερηφώνων] Α. τὸν ἀδίκως ἐκτεινομένον 138. τῶν αἀδικως εἐκτινομένων, ἥης ἰἰτεγὰ 
ΡΓΘΗ͂ΧΑ, 137,139. 6. ἐν δὲ ἴσχνεσιν ἀδύσσου] Α. εως ᾧορου ρήματων 137,1 38,129, 255. 17. ᾿Ανοίγονται, 

δὲ δος. Α. ανεξιχνιάσμω 139. 18. Νενουθέτησαι] Σ. συνηκας 139. 10. αὐλίζεται] Σ. ἡρέμει 137, 138, 139, 

255. Α.Θ. σκηνοι 138, 250, 255. 20. τρίξους αὐτῶν] Σ. ἀτραποὺς οἰκήσεως 259. 27. ἔξοδον] Σ. ἀναφυσιν. 

139, 255. 28. Τίς ἐς] Α. Θ. μητις ἀρῶ 255. ΟΥ. Μοπίξυς. 434. καὶ τρομῷ ὅζς.} Α. Σ. Θ. καὶ ορμη υδα- 

τῶν 137. 437. δρανὸν δὲ δζο.] Σ. Θ. ἢ οργανα ἕρανε τις συνϑήσει. 137», 139. ϑγτη. [011 τ 138, 255. 48. 

Κέχνται δὲ δζς.} Α. γης ἐπιχυσις νά βωλοι γενωνται συγκολληϑεισαι 252. 41. τὼ σῖτα] τας τροῷας. τὰ βρωματα. 
σ΄ ΠΟ]. ἴῃ πγᾶτγρ. 1. 

ΓΑΡ, ΧΧΧΙ͂Χ. 2. ᾿Εζξέϑρεψας δὲ δζς.] Σ. εδωσουσι τα παιδία αὐτῶν ἡ σης αὐτὰ 137, 138, 255. ἔς, πΙῇ 
ἐᾶν δωσουσι, ΡΙΗ͂χο Θεοδ. 2 59. Σ. ἐνδωσουσιν τῶ παιδία αὐτων. Α. διασωσὴς αὐτὰ (5) 139. ὠδδνας δὲ ὅζο.] 

Σ. ἃ ὠδίνησαν καταλειπουσι 1347, 139. ἤς, ηἸῆ απολειπουσιν, 138. ΟἿ Μοηίδαυς. ἴῃ οΘο. 4. ὠποῤῥήζεσι] Σ. 

«ποδαλωται 137, 138, 139. ἔς, ηἰ «ποξαλλονται, 255. 6. δίαιταν] Α. Θ. οἰκον Σ. ἀρικητον 250, 258. 

7. ἀκδων] Σ. ἀπολαῦζειν αφϑονως τῶν ἐπι γης 130. εἴ ἢσ, ἀδίηιιε ἤρηῃο, 137,138ὁ. 13. Πτέρυξ δζς.] Σ. στε- 
ουγιον ὡρωΐσιμου σεριφυεται 252. ἀσίδα καὶ Ἴ5 6) Α. ἐρωδιου καὶ ἱεραρτος 252. ἔς, ΠΙΠ εἐρωδιος, 48. 22. σιδὴ- 

ρου] Σ. ἡμίονου 161, 248. 430. οὗ δ᾽ ἂν ὦσι ὅζο.] Θ. Σ. σπου δὲ σώρκες μή κανόνι ταροισιν 256. ἔς 255, {Ὁ 

ὨΟΠΏη6 ϑυηηπι. ἰ(ΔηΐΠ). 4305. ἽΛπαξ λελάληκα ὅς. Σ. ὃ μη ανεφϑεγξαμην ἃ ἐολμῆτα ὑπὸ ἀκωκιᾶς, λωῦειν 

μεταμανϑω ὑπο σαίδειας. 139. ἔς, ἤπε λαῦειν, 137, 138. Σ. ὃ μὴ ανεφϑεγξαιμην, ὦ ετολμησά ὑπὸ ακώκιας λα- 

λεῖν μεταμανϑάνω μετα ταιδὼν 256. (οάεχ 25 5. Ἰερτε συλ Μοηίξυς. 4. οἔ, ἴῃ Ιος. 
ΟΑΡ, ΧΙ,. 3. Μὴ ἀποποιᾷ ὅζο.] Σ. μητι καίπερ αἀκυρωσεις κρισὶν μου Α. αδικον ποιησεις μα ινω δικαιωϑης 252. 

ΟἿ, Μοηίίυς. ἴῃ ἶος. τὸ κρίμα] στ’ σασαν ϑλιψιν ἐπερχομενὴν ἡμῖν χρὴ ὑπομένειν στι καὶ ἃ κρισει τὰ Θεδϑ ἐπερ- 
χονται. ἐμπεπλήξαι γαρ ἡ ψυχὴ... . ριων τραυμάτων, και τουτου χάριν ϑ0Π0]. ἴῃ τλᾶγρ. 1. 4. δόξαν δὲ καὶ τι- 

μὴ»} Θ. εὐπρέπειαν καὶ δοξαν 137. 7. σήψον] Α. ἐπιξρεψψον 248. σήψον δὲ ὅζο.Ἶ Σ. καταϑλων ἀσεδεις ηΐῆησον 

αὐτοὺς 252. 8. Κρύψον δὲ) Σ. καὶ ἐπίρριψγον 137, 139. Ααυϊα ετίδυϊς 128. ΟἿ, Μοπεβυο. ἴῃ Ιος. το. 9η- 

ρία] Α. Θ. χτηνη 257. 11. ἡ ἰσχὺς] Α. ὃ νωτος Σ. ἡ λάγων 161. 428. μεριτεύονται] διωγωγισονται αὐτὸν κοινω- 

νοὶ (ἔπε. 1110 ἤρῃο) 2 2. 46. Πᾶν δὲ πλωτὸν ὅζο.] Α. μητε ληρωσης ἐν ἀαναφορευσιν δερμα αὐτου. Σ. μὴ τληρω- 

σῆς ἕν σκήναις δέρμα αὐτου 252. ΟΥ, Μοπίβυς. εἰ Βαῆτγάϊ. ἴῃ Ιος, 27. καὶ μηκέτι γινέσθω] Α. ιδου ἡ τοροσδοκίω 

αὐτου διαψευσεται 252. Ὠυδίυτη αυοὸ Πὲ γεξεγοπάυμι. [πὸ ροίεπιῖβ νεγἤσυ]β Ἀυ]υ ΕΠ ΠΧΧ. ἧς δῦ 
Ηεῦτ. ἀιβεγαηξ, υἱ νχ ροῆτϊης ἤηρυ]1ς Ἰοοὶς δαίογιδι. γιὰ Μοηεβυς. Νοί. 1 Ἰος. 

ΟΑΡ. ΧΙ. τ. Οὐκ ἑώρακας] Σ. ἀλλα καὶ ὁ Θεος τὴν ἐδεαν αὐτου καταξδαλει 259. 2. ἥ τίς ἀντιςήσεται ὅζς. Ἱ 

Σ. δου ἡ ἀρχὴ αὐτου 252. 58. καὶ λόγον ὅχο.7 Σ. λόγος δὲ ἰκανου αδιαίωτος 252. 5. Πύλας] Οἱ λοιποὶ, ὅρας 

137» 139. κύκλῳ ὀδόντων] Θ. τερι τοὺς οδοντας 137, 138, 139. Οὗ. Μοηϊᾷυς. 7. Εἰς τῷ ἑνὸς ὅζς.] Α. Σ. 
εἷς τὸ ([!ς) ἕνι τροσεγῇσδσιν. καὶ διαφημῶ οὐκ ἐξαι. 252. -.,; δόρυ, καὶ θώρακα] Σ. οὐδὲ λογχῆςξ ἀρσις και ϑὼ- 

ρακος 255. ( Μοηίϊβυς.. ἐν εἴ Νοι. ἴῃ ἰος. ἬΝ 
γοι. ΠῚ. ᾿ Ζε 

Ὺ 
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ΠΑΡ, ΧΙ. ). Ἥμαρτες. σὺ ὅζο.] Σ. εἐϑυμωϑὴ ἡ ὀργὴ μου ἐν σοι καὶ ἔπι τοις δυσι Φιλοις σου 1348. ἤς, ΠΗ ἐν 
τοῖς δυσι, 25 5, 259. υἴοεγχας νεγοὸ οὐπὶ Μοπίξυυς, Τεοάἀοιίοη! δίογιδις. ΟἿ, Ηεχαρὶ. ἴῃ ἰΙοσ. ο. ὁ Σαυχί- 

τῆς ] Σ. ὁ Σαντης 138. ΕἸάθηι νοσδῦ. ργαροηϊ Θ. (ὐοάεχ 250, 255. ραγιῖεγ ἂς Μοηίξαῃς. 11. ἐκ τρώ- 
τοῦ] Α. εἰς τροσωπὸν 248. ἕκαξος ὅζς.] Σ. ὃς μεν νομίσμῶω ἑν, ὃς δὲ τουρινιον ἑν χρυσοῦν 248. (Οάϊ(ε8 255. εἴ 259. 

ῬΙῸ τυρίνιον ὨΔΡεηΐ {χὰ δοάδγῃ {ἴ{}]0 ἐπίῤῥινον, 4. εἰξ Μοηίξδισοπι! συοχας Ἰεθῖο. 14. Κασίαν] Σ. Κισιαν 

248, 252. ᾿Αμαλϑαίας κέρας] Α. Σ. Καρναῴφουϑ 137, 139. Καρνάῷ: Φέϑ᾽ ἢο, ( 1194Δ6πὶ Πρηϊ5, 128. Α. 
Καρναζουα 252. 

ΓΟΟΒΚΕΙΘΕΝΏΌΏΑ. 

Ὁ». ΝἼ.. ςοπι. υἱτ. ὀρϑρίζων δὲ δα. ῬγῸ εἰ μἱίγα πο ἔγο ἴερε ὑπαης υἱίἰαῤο εἰ μἰμγα ποὴ ἐτο. 

ΟΡ. ΙΧ. 21. ρῖο σλὴν αφαιρειται ἱερὶξ τῦλην οτι ἀφηρηται 2Σς. 

σαν. ΧΙ, ὁ Κύριος] α 26ι. ἀεῖο. 


